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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ocegan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan makan ringan berupa cemilan kripik buah di antaranya 

kripik buah apel, buah naga, buah nanas dan kripik pisang. 

Perusahaan ini berdiri pada tahun 2012 oleh pak Andi dan pak 

Fatihul romadhon. Ocegan beralamatkan di jl Raya Permata 

Regency blok 25 no.06 Karangploso Malang. Perusahaan ini banyak 

menjual produk olahan-olahan dari buah segar menjadi kripik yang 

nikmat dan lezat, produk dari Ocegan sendiri memiliki harga yang 

berfariasi mulai dari harga eceran dan harga grosir kemudian juga 

menjual kiloan, harganya sendiri berkisar mulai dari harga Rp.5.000 

rupiah – Rp25.000 ribu rupiah dan yang kiloan mulai dari 

Rp.50.000-Rp.200.000 ribu rupiah tergantung produk yang di pesan. 

Perusahaan ini sendiri sejauh ini sudah memiliki sekitar 15 kariawan 

yang di pekerjakan. 

Permasalahan yang timbul saat ini diantaranya yaitu banyaknya 

usaha keripik buah yang baru dan sejenis. Kesamaan produk yang 

masuk ke pasar dapat membuat usaha ini harus mempunyai strategi 

yang tepat, serta belum adanya struktur organisasi sehingga 

manajemen pemasaran dalam Ocegan Snack belum diterapkan 

dengan baik, menurunnya penjualan yang tidak sesuai dengan target 

dan sistem informasi yang masih kurang sehingga kalah bersaing 

dengan perusahaan yang sejenis lainnya. Masalah tersebut di atas 

timbul karena beberapa faktor seperti : 1) Adanya berbagai faktor 

internal maupun eksternal perusahaan. Beberapa faktor internal 

yang mempengaruhi pemasaran produk salah satunya adalah tingkat 

promosi produk yang kurang dan juga belum adanya perluasan area 
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penjualan, sementara salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi adalah banyaknya pesaing perusahaan yang ada, 

oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi. 2) Belum adanya 

alternative strategi perusahaan yang tepat sehingga tidak dapat 

mengoptimalkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan 

usahanya sehingga belum mampu memperoleh profit yang 

maksimal. 

Metode yang digunakan oleh penulis yaitu metode matriks IE 

dan metode matriks SPACE. Matriks IE menempatkan berbagai 

divisi dari suatu organisasi dalam sembilan sel. Matriks IE dipilih 

karena merupakan alat yang cepat, efektif, dan efisien dalam 

menemukan kemungkinan yang saling berkaitan dengan 

pengambilan keputusan. Kemudian (Strategic Posistion and Action 

Evaluation-SPACE) dipilih karena Matriks SPACE merupakan 

salah satu alat pencocokan dalam kerangka analitis perumusan 

strategi. Matriks SPACE membentuk empat kuadran yang 

menunjukkan strategi yang paling sesuai untuk perusahaan apakah 

agresif, konservatif, defensif atau kompetitif. Keempat dimensi 

tersebut merupakan penentu terpenting dari posisi strategis 

keseluruhan suatu perusahaan. Hasil dari identifikasi, dengan 

memakai metode tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif 

strategi pemasaran yang sesuai dengan lingkungan internal dan 

ekternal perusahaan Ocegan. Sehingga perusahaan mampu bertahan 

didalam persaingan, dan mendapatkan keuntungan yang sesuai 

dengan yang di inginkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang yang telah di uraikan, maka perumusan 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: 

‘’Bagaimana strategi bersaing untuk menghadapi bertambah 

ketatnya persaingan di bisnis kripik buah’’ 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 

1. Mengetahui faktor-faktor internal yang akan menjadi kekuatan 

dan kelemahan bagi Ocegan Snack. 

2. Mengetahui faktor-faktor eksternal yang akan menjadi peluang 

dan ancaman bagi Ocegan Snack. 

3. Memperoleh strategi marketing yang sesuai dengan keadaan 

Ocegan Snack. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak 

antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

    Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan 

pertimbangan mengenai pemilihan strategi pengembangan usaha 

yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. 

2. Bagi akademisi 

    Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya terkait penerapan strategi 

pemasaran. 

3. Bagi peneliti lain 

Sebagai bahan informasi ilmiah untuk memperluas wawasan 

pihak lain yang berkepentingan di bidang analisis strategi 

pemasaran dengan mengambil penelitian sama akan tetapi 

dengan perusahaan yang berbeda. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Analisis dan pembahasan penelitian ini meliputi gambaran 

umum, analisis faktor faktor internal dan eksternal, perumusan dan 
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penentuan strategi yang dapat diterapkan oleh Ocegan Snack dalam 

perkembangan usahanya. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Sistematika penulis dibuat untuk memudahkan memahami isi 

dan urutan secara beruntun, dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan secara umum mengenai masalah yang 

dibahas berisikan latar belakang yang di bahas, rumusan masalah 

yang berisi intisari permasalahan, tujuan akhir yang diharapkan, 

manfaat penelitian yang dilakukan, batasan masalah dan asumsi, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang penguraian teori-teori yang 

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan 

untuk melakukan penelitian dan juga menjelaskan tentang 

bagaimana langkah-langkah pengolahan data, analisa data, dan 

penarikan kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan perusahaan yang 

berisikan deskripsi perusahaan, jenis usaha, lokasi, produk yang di 

produksi, proses bisnis perusahaan, proses produk dan yang lainya 

dalam menunjang pengerjaan skripsi, pengumpulan data-data yang 

di butuhkan dalam skripsi dan pengolahan data yang berisikan 

langkah-langkah pengolahan data. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisa pembahasan yang 

berisikan penyusunan secara sistematik dan disertai dengan 

argumentasi yang memiliki dasar yang relevan dengan masalah 
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penelitian, bab ini juga menjelaskan hasil dari pengolahan data 

seperti gambar, tabel dan pembahasan untuk mendapatkan sebuah 

hasil penelitian. 


