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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia usaha menampakan keragaman yang sangat pesat, 

terutama pada daerah atau kota dengan banyak perkembangan dari segi parawisata. 

Perkembangan dunia usaha, mempengaruhi banyak pengelola untuk membuat 

berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat luas. 

Keragaman dunia usaha ini ditandai dengan banyak minat dari perusahaan dengan 

berbagai ragam spesifikasi dibidang usaha, seperti perintis usaha baru. Perusahaan 

baru yang bermunculan, maka persaingan dan pemasaran yang semakin bertambah 

membuat industri berupaya untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha 

industri harus memiliki strategi yang dijalankan dalam melaksanakan bisnis usaha 

agar bisnis tersebut mencapai tujuan. Dunia usaha juga menghiasi bisnis di Jawa 

Timur, khususnya kota Batu yang merupakan pusat wisata yang dikenal dengan 

Kota Wisata Batu atau KWB. 

Keragaman dunia usaha Kota Batu terbilang cukup pesat terutama pada sektor 

pariwisata. Pariwisata Kota Batu dituntut untuk bersaing dengan wilayah lain yang 

lebih dulu eksis yaitu Kota Malang dan sekitarnya dalam wilayah Malang Raya. 

Perkembangan parawisata akan berpengaruh pada ketertarikan produsen untuk 

mendirikan pusat oleh-oleh khas dari kota wisata, misal pada cemilan, gerabah, 

tanaman hias, dan lain sebagianya. Produsen akan memikirkan adanya persaingan 

yang bermunculan di dalam dunia usaha yang semakin meningkat setiap tahunnya, 

maka produsen harus menciptakan strategi-strategi pemasaran. Konsep strategi 

pemasaran terhadap produk yang dipasarkan akan diciptakan secara bertahap jika
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produsen lainnya menciptakan beberapa penawaran salah satunya dengan inovasi 

baru, harga yang mudah di jangkau oleh konsumen, dan kualitas yang baik sehingga 

secara tidak langsung akan menarik konsumen untuk memilih dan membeli produk 

yang ditawarkan oleh setiap produsen. Konsep strategi pemasaran contohnya 

adalah bauran pemasaran atau marketing mix dengan target 7P yaitu (Product, 

price, place, promotion, people, process, physical evidence). Bauran pemasaran 

merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menyampaikan informasi luas, 

memperkenalkan suatu produk baik itu barang maupun jasa, mempengaruhi 

konsumen untuk memberi bahkan menciptakan pendapat pribadi terhadap image 

suatu produk. Strategi analisis SWOT juga akan mempengaruhi peningkatan 

kemajuan perusahaan, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. 

Strategi pemasaran akan berpengaruh pada kualitas citra perusahaan. 

Penerapan strategi bauran pemasaran sangat penting untuk diterapkan bagi 

perusahaan salah satunya pada UKM Ramayana Agro Mandiri yang merupakan 

industri makanan dan minuman di Malang Raya. Ramayana Agro Mandiri, 

memproduksi beraneka macam olahan buah apel, salah satunya keripik apel dan 

melayani setiap kebutuhan konsumen yang fokus pada cemilan atau makanan 

ringan ciri khas Kota Batu, tersebar di seluruh outlet-outlet di Malang Raya, cocok 

buat oleh-oleh untuk keluarga, teman, dan sahabat. Tempat usaha ini bergerak 

dalam bidang industri makanan ringan yang mengolah bahan baku berupa apel yang 

cukup melimpah di kota Batu, Jawa Timur sebagai makanan ringan yang lebih 

berdaya guna tinggi dan nilai ekonomis yang lebih meningkat. Peningkatan nilai 

guna buah apel ini melalui pengolahannya menjadi aneka produk oleh-oleh antara 
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lain sebagai sari apel, dodol apel, jenang apel maupun keripik apel dan hasil 

pertanian lainnya. 

Melimpahnya produksi buah apel sebagai icon kota Batu, muncul ide-ide 

produsen untuk menerapkan strategi pemasaran di dalam usaha. Usaha Ramayana 

Agro Mandiri masih kurang efektif dalam penerapan strategi pemasaran, terutama 

yang sangat terlihat yaitu lokasi yang berada di kawasan pedesaan yang padat 

penduduk, sehingga permasalahan pada pemasarannya kurang dikenal oleh 

masyarakat sebagai pembeli. Permasalahan juga ada pada lingkungan fisik, salah 

satunya yang mana peletakan produk yaitu keripik apel yang kurang unik seperti 

adanya rak susun yang memadai. Suasana tempat produksi yang juga sebagai 

tempat penjualan produknya masih terbilang kurang memberi karakter yang 

nyaman, dengan menerapkan stategi bauran pemasaran akan membantu 

permasalahan usaha tersebut. Penerapan strategi pemasaran diantaranya bauran 

pemasaran atau marketing mix (Product, price, place, promotion, people, process, 

physical evidence). Manfaat penerapan strategi pemasaran salah satunya upaya 

mempertahankan pemasaran di dunia usaha, peningkatan penjualan produk, 

penyediaan tempat yang nyaman bagi konsumen, promosi tepat guna, penyediaan 

pelayanan yang nyaman bagi konsumen dan mengembangkan pemasaran, maka 

perlu adanya strategi pemasaran dan analisisnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

penting dilakukan penelitian strategi pemasaran keripik apel di UKM Ramayana 

Agro Mandiri.  
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan penelitian dari beberapa permasalahan yang akan dilaksanakan  

dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari 7P (product, 

price, place, promotion, people, process, physical evidence) dalam strategi 

pemasaran produk keripik apel di UKM Ramayana Agro Mandiri ?  

2. Bagaimana strategi yang tepat guna bagi UKM Ramayana Agro Mandiri 

dalam upaya mempertahankan posisi produk ?  

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

jawaban dari rumusan masalah diatas yaitu : 

1. Mengetahui penerapan bauran pemasaran yang terdiri dari 7P (product, price, 

place, promotion, people, process, physical evidence) dalam strategi 

pemasaran produk keripik apel di UKM Ramayana Agro Mandiri. 

2. Mengetahui strategi yang tepat guna bagi UKM Ramayana Agro Mandiri 

dalam upaya mempertahankan posisi produk ditengah ketatnya persaingan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini sangat diharapkan nantinya dapat bermanfaat 

bagi penulis sendiri dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam proses 

penelitian ini atau pembaca diantaranya: 

1. Bagi pemerintah, sebagai informasi dalam pembinaan dan pembuatan 

kebijakan untuk memperbaiki dampak parawisata yang ada di Kota Batu.  
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2. Bagi produsen usaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan dalam pengembangan usaha pada bauran pemasaran untuk 

meningkatkan mutu usaha yang sedang dijalankan. 

3. Bagi mahasiswa sebagai pertambahan ilmu di kehidupan selanjutnya, 

referensi penelitian yang telah dilakukan secara bertahap dan sebagai dasar 

pengembangan untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

4. Bagi penulis, untuk menerapkan pembelajaran dari ilmu perkuliahan  jurusan 

Agribisnis Universitas Muhammadiyah Malang dan syarat memenuhi tugas 

akhir kuliah. 

 

1.5 Batasan Istilah dalam Penelitian 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan agar menghindarkan 

kesalahpahaman dengan adanya perbedaan pengertian, maka perlu adanya 

penjelasan untuk memberikan pengertian pada penulis dan pembaca. Berikut 

beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :  

1. Strategi merupakan alat untuk mempengaruhi perkembangan pada setiap 

usaha yang akan dijalankan. Strategi merupakan sebuah faktor penting yang 

mempengaruhi kemenangan atau kesuksesan orang yang membuat dan 

menjalankan usaha dibidangnya. 

2. Usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk 

mendapatkan hasil yang dituju, penghasilan berupa uang atau barang yang 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai 

kemakmuran hidup. 
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3. Pemasaran adalah konsep usaha dalam pasar untuk menggabungkan rencana 

strategis dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diharapakan melalui 

proses pertukaran atau transaksi jual beli. 

4. Marketing mix adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama di antara inti 

yang ada dalam marketing mix itu sendiri. Marketing mix terdiri dari produk, 

harga, lokasi, promosi, distribusi, proses dan lingkungan fisik. 

5. Produk merupakan segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar baik barang 

ataupun jasa untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan dan yang 

dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen.  

6. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa di samakan dengan uang atau barang 

lain yang menjadi patokan nilai suatu barang ataupun jasa yang di tentukan 

oleh uang. 

7. Lokasi adalah sebagai sarana dan prasarana untuk melakukan aktifitas 

perusahaan dalam penentuan lokasi dan distribusi karena mudah terjangkau 

oleh konsumen. Kondisi bangunan juga menjadi persyaratan yang 

memberikan kenyamanan. 

8. Promosi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan produsen untuk 

menginformasikan dan mempengaruhi konsumen atau pihak lain sehingga 

tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran barang atau jasa yang 

dipasarkan atau ditawarkan. 

9. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen, sehingga tepat penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. 
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10. Proses merupakan salah satu bentuk bauran pemasaran dari produsen sampai

pada konsumen, misalnya menyediakan fasilitas pengiriman produk, asuransi

jaminan, pelayanan customer, dan adanya kartu member untuk konsumen,

kegiatan proses ini akan mempengaruhi baik buruknya suatu perusahaan.

11. Lingkungan fisik berhubungan dengan tata letak suatu produk seperti aroma,

warna, peletakan yang layak dan dari tata letak bangunan beserta isinya. Hal

ini akan mempengaruhi keputusan pembelian produk, khususnya menjadi

syarat utama perusahaan jasa dengan kelas market khusus
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