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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Lolly Mania (lollipop permen gula), merupakan salah satu perusahaan 

pembuatan permen gula warna - warni dengan varian rasa buah strawberry, 

jeruk, dan apel yang berbentuk lollipop. Usaha lolipop ini dimiliki oleh Bapak 

So’ud yang berada di Jalan Kyai Ageng Gribig RT:6 RW:2 Kelurahan 

Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Lolly Mania memulai 

menjalankan usahanya ini sejak tahun 2011, dengan mengambil bauran 

pemasaran anak - anak hingga dewasa 6-35Th. Untuk menunjang kegiatan 

operasionalnya Lolly Mania memperkerjakan 10 pekerja dari masyarakat 

sekitar, dengan menerima order dari Kabupaten Malang dan Surabaya. Begitu 

besarnya peminat makanan manis dan luasnya pasar permen, telah memicu 

tumbuhnya industri serupa untuk ikut berbisnis lollipop. Sehingga tidak dapat 

dipungkiri, ketatnya persaingan yang terjadi dapat mengakibatkan kekalahan 

perusahaan. 

Permasalahan yang sedang dihadapi Lolly Mania berupa banyaknya 

bermunculan usaha sejenis. Berikut beberapa pesaing yang ada di Kota Malang 

seperti Permen Sejati, Okeliebe lollipop, Kabiba Lolypop dan masih banyak 

pesaing yang lain. Akibat dari banyaknya pesaing sejenis menyebabkan 

terganggunya produksi, berdasarkan data desember 2016, Lolly Mania masih 

mendapatkan order sebanyak 8.000 biji permen lollipop, memasuki februari 

berkurang menjadi 6.800 biji permen. Didalam situasi yang demikian, tidak ada 

lagi pilihan lain bagi perusahaan kecuali berusaha untuk menghadapinya atau 

sama sekali keluar dari arena persaingan (Wibowo,dkk.2015). Oleh karena itu 

diperlukan strategi untuk menghasilkan daya saing kompetitif perusahaan 

dengan melihat secara objektif kondisi - kondisi lingkungan perusahaan (Putri 

dan Widodo, 2015).
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Dengan melihat permasalahan Lolly Mania, penulis mencoba 

mengusulkan sebuah analisa strategi pemasaran. Dimana analisa strategi 

pemasaran adalah, salah satu cara memenangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau 

jasa (Wibowo,dkk.2015). Penulis akan menggunakan metode analisa SWOT 

dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matriks), matriks SWOT dipilih 

karena merupakan metode yang efektif dan efisien dalam memberikan 

beberapa alternatif strategi berdasarkan lingkungan fungsionalnya. SWOT 

didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang 

namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman 

(Setyorini,dkk.2016). Sementara analisa Quantitative Strategic Planning 

Matriks (QSPM) digunakan untuk mengevaluasi strategi secara obyektif 

berdasarkan faktor - faktor sukses utama internal - eksternal yang telah 

diidentifikasi pada tahap sebelumnya (Setyorini,dkk.2016). Diharapkan dengan 

menggunakan metode tersebut dapat memberikan alternatif strategi pemasaran 

yang sesuai dengan lingkungan internal dan ekternal perusahaan Lolly Mania. 

Sehingga perusahaan mampu bertahan didalam persaingan, dan mendapatkan 

keuntungan yang lebih, diiringi dengan kemajuan perusahaan yang cepat pula. 

 

1.2.Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut maka terbuatlah rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi pemasaran 

produk Lolly Mania? 

2. Bagaimana alternatif strategi yang tepat dalam pemasaran produk Lolly 

Mania? 

3. Bagaimana strategi pemasaran yang sebaiknya dilaksanakan oleh Lolly 

Mania? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Menganalisa faktor - faktor lingkungan internal dan faktor eksternal 

yang mempengaruhi Lolly Mania (lollipop permen gula). 

2. Menyusun alternatif strategi perusahaan yang sesuai menggunakan 

analisa SWOT. 

3. Menentukan prioritas strategi pemasaran yang paling sesuai untuk 

Lolly Mania menggunakan QSPM. 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat diterapkan dalam industri 

Lolly Mania sehingga memberikan manfaat tidak hanya perusahaan, namun 

juga orang lain secara tidak langsung. Manfaat penelitian di uraikan dibawah 

ini : 

1. Bagi perusahaan :1).Lolly Mania dapat menerapkan metode analisa 

  ini sebagai salah satu langkah dalam melakukan 

analisa strategi pemasaran perusahaan kedepanya. 

  2).Hasil dari analisa strategi ini dapat dipergunakan 

sebagai salah satu bahan pertimbangan Lolly Mania 

dalam pengambilan keputusan terkait strategi 

pemasaran yang akan dilakukan kedepannya. 

 

2. Bagi penulis :1).Hasil dari penelitian yang ada ini dapat  

 dipergunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti 

yang akan datang. 

 

3. Bagi Pembaca :1).Membantu pembaca untuk menambah wawasan  

dan ilmu tentang analisa strategi pemasaran. 
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1.5. Batasan Masalah 

Bertujuan untuk menjaga agar lingkup permasalahan tidak meluas dan 

pembahasan yang dihadapi lebih berfokus kepada masalah perusahaan adapun 

batasan yang diberikan oleh peneliti adalah terbatas pada formulasi strategi 

yang digunakan, batasan masalah berupa : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada permasalahan perusahaan. 

2. Analisa ini meliputi analisa internal yaitu kekuatan dan kelemahan dalam 

perusahaan. Sedangkan analisa eksternal meliputi peluang dan ancaman 

perusahaan. 

3. Terbatas kepada metode yang digunakan dalam memformulasikan strategi 

berdasarkan analisa. 

 

1.6. Asumsi 

Pada penelitian ini penulis juga memberikan asumsi - asumsi yang 

dipergunakan didalam penelitian ini iyalah sebagai berikut : 

1. Kondisi perusahaan saat ini cukup baik dalam mendukung strategi 

pemesaran yang akan dipilih. 

2. Kondisi ekonomi perusahaan yang tidak menunjukan adanya perubahan 

yang terlalu besar. (kondisi ekonomi yang normal). 

 

1.7. Sistematika penulisan 

Sistematika penulisan dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pembaca 

dalam memahami isi tulisan dimana sistematika penulisan akan dibuat secara 

berurutan, dengan urutan penulisan sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I pendahuluan berisi sebuah gambaran umum mengenai latar belakang 

perusahaan, dimana juga menjelaskan rumusan permasalahan yang sedang 

timbul pada perusahaan, tujuan penelitian, manfaat dari peneitian, memberikan 

batasan masalah, asumsi, dan menjelaskan sistematika penulisan.  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II ini akan berisi mengenai teori – teori yang akan mendukung judul 

maupun metode yang digunakan dalam memecahkan permasalahan yang 

terjadi pada perusahaan. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III ini akan menjabarkan secara berurutan proses yang digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dan memberikan contoh atas 

proses yang digunakan dalam pengolahan data sampai dengan memperoleh 

hasil. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab IV ini terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai tinjauan perusahaan 

seperti jenis usaha, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan jenis 

produk yang di hasilkan, selain data tersebut akan terdapat beberapa data lain 

yang tentunya akan menunjang dalam pengerjaan skripsi ini. Dalam bab IV ini 

juga akan dijabarkan cara melakukan pengolahan data secara berurutan. 

 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab V ini akan menjelaskan mengenai analisa dan pembahasan yang 

berisikan analisa hasil dari tahap pengolahan data yang telah dilakukan secara 

sistematik dan disertai argumentasi yang berdasar dengan masalah penelitian, 

bab ini juga akan melakukan pembahasan dari analisa yang dilakukan. 

 

BAB VI PENUTUP 

Bab IV ini akan berisi kesimpulan dan saran dari hasil pengolahan data 

yang telah dilakukan, dimana kesimpulan dan saran tersebut juga berisi temuan 

– temuan pada bab – bab sebelumnya. 


