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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CV. Hoangsue merupakan perusahaan perseorangan yang bergerak dalam 

bidang produksi makanan yaitu memproduksi stick kentang. Pada mulanya 

merupakan perusahaan home industri yang didirikan pada tahun 2009 dimana 

produk yang dihasilkan sudah dipasarkan ke berbagai daerah sekitar. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya hasil penjualan yang menunjukkan adanya 

kecenderungan mengalami penurunan pada tahun 2013 saat ini yang dikarenakan 

terlalu banyak peasaing yang bermunculan, dan berakibatkan menurunya 

penjualan produk stick kentang tersebut. Adapun untuk membuktikan kondisi 

tersebut perusahaan tersebut berkembangnya sangat lambat dan sampai saat ini 

masih belum bisa mencapai peningkatan produksi. Dan pengiriman hanya 

mencakup di beberapa daerah sekitar saja. 

Perusahaan mengalami kesulitan dalam menentukan strategi yang akan 

digunakan. Dari berbagai strategi yang dipakai oleh perusahaan masih kurang 

menyakinkan konsumen untuk mencoba produk stick kentang yang dihasilkan 

oleh perusahaan tersebut, selain itu varian harga yang dihasilkan perusahaan 

masih sedikit di bandingkan pesaing yang sama dalam bidang bidang produk stick 

kentang. Sehingga CV. Hoangsue lebih sulit untuk bersaing menguasai pasar di 

bidang makanan/snack dan harga. 

Melihat kondisi tersebut, maka penelitian akan memberikan alternatif 

pemecahan masalah dengan mengidentifikasi serta menganalisis kondisi 

perusahaan baik kondisi internal, eksternal maupun profit kompetitif perusahaan 

dengan menggunakan media internet dan analisis SWOT berdasarkan faktor 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang diperoleh dari hasil analisa. 

Penyusunan matriks SWOT bertujuan untuk menyusun alternatif strategi yang 

dapat digunakan perusahaan.(Jannah et al,2013). Dari analisa SWOT ini diperoleh 

alternatif strategi pemasaran sebagai alat untuk mengevaluasi strategi yang akan 
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diterapkan sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang diperoleh (Zulkarnaen dan 

Sutopo, 2013).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah 

yaitu sebagai berikut: “Strategi apa yang akan digunakan dalam pemasaran pada 

produk stick kentang”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian meliputi sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor internal, eksternal yang ada diperusahaan. 

2. Mendapatkan strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Memberikan suatu usulan metode strategi pemasaran yang baru dan dapat 

dipakai oleh perusahaan sehingga menentukan strategi pemasaran di masa 

yang akan datang. 

2. Bagi Penulis 

Dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan 

dalam  keadaan yang nyata.  

3. Bagi Mahasiswa 

Dapat menembah refrensi,menjadikan perbandingan bagi peneliti agar 

dalam penelitian berikutnya menjadi lebih baik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Objek penelitian dilakukan di CV. Hoangsue pada proses pemasaran. 

2. Tidak membahas masalah biaya  

3. Penelitian ini hanya sebagai saran untuk perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan laporan adalah : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai berbagai hal mendasar dalam penelitian yang 

dilakukan, antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan dan asumsi, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi uraian teori berupa konsep maupun penelitian-penelitian 

terdahulu dari berbagai literatur yang mendukung dan memberikan 

landasan/kerangka berpikir yang kuat dan relevan dalam penelitian yang sedang 

dilakukan ini agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada serta mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam urutan yang 

sistematis. Urutan tahapan tersebut akan menjadi kerangka bagi pelaksanaan 

penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis, sesuai dengan 

tujuan penelitian, dan tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini berisi data-data yang didapatkan dari obyek penelitian yang disajikan 

secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, kuisioner, dan 

pengumpulan data gambaran umum perusahaan. Selanjutntya dilakukan 

pengolahan data untuk alternatif penyelesaian permasalahan. 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi analisis terhadap data-data yang telah diolah, meliputi analisis 

perbaikan dan saran-saran yang direkomendasikan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran 

yang dapat diberikan baik bagi perusahaan maupun bagi penelitian yang 

berikutnya. 

 


