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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan usaha perorangan saat ini banyak muncul berbagai 

perusahaan dibidang jasa diberbagai kalangan menengah hingga kalangan atas. 

Dengan kondisi seperti ini pelaku usaha harus berkompetisi dengan para 

pesaingnya agar dapat bertahan dan tetap menjadi pilihan utama bagi konsumen 

sehingga tidak mengalami gulung tikar atau kerugian besar. Sehingga pelaku 

usaha harus menemukan cara untuk meningkatkan  strategi pemasaran sehingga 

dapat bertahan dari kompetitor yang ada. Menurut Kurtz (2008) strategi 

pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target 

pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari 

marketing mix; produk, distribusi, promosi, dan harga. Selain strategi pemasaran 

yang diperbaiki perusahaan juga harus memperhatikan berbagai kemungkinan 

yang akan terjadi pada perusahaan misalnya banyaknya pesaing yang sudah 

menerapkan strategi pemasaran yang lebih baik sehingga dapat mengancam 

berkurangnnya pelanggan perusahaan. 

Warung Joss Spesial disingkat WJS merupakan sebuah rumah makan yang 

berdiri pada bulan April 2015, terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro Kabupaten 

Tulungagung. WJS menyediakan beberapa menu yang diminati oleh Konsumen 

diantaranya Nasi Goreng Original, Nasi Goreng Mawut, Nasi Goreng Telor 

Ceplok, Nasi Goreng Sosis, Mie Rebus dan aneka minuman seperti Es teh/hangat, 

Es Degan. Dalam penelitian ini dilakukan survey awal di WJS dengan 

menanyakan langsung pada management usaha beserta 2 pesaing, menurut hasil 

survei permasalahan yang dihadapi yaitu turunnya minat konsumen atau 

penjualan terhadap WJS, hal ini juga tidak tepatnya strategi pemasaran yang 

diterapkan oleh WJS. Tidak hanya itu, perusahaan juga perlu memperhatikan 

kompetitor yang ada, baik dari segi kelebihan maupun kekurangan untuk 

mengetahui peluang maupun ancaman yang mungkin terjadi.  
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Salah satu aspek fundamental untuk membuat perusahaan tetap bertahan 

adalah memperhatikan aspek eksternal perusahaan terutama dalam hal bagaimana 

perusahaan memasarkan produknya. Teori yang masih relevan digunakan sebagai 

alat analisis situasi eksternal dan perbandingannya dengan situasi internal adalah 

metode SWOT ( Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Sebuah metode yang 

akan mengukur sejauh mana kondisi eksternal dan kondisi internal perusahaan. 

Dari analisis SWOT ini diperoleh alternatif strategi pemasaran yang selanjutnya 

diolah menggunakan metode AHP, yaitu suatu metode pengambilan keputusan 

dengan menyusun hierarki, menentukan prioritas dan menguji data yang 

digunakan dengan uji konsistensi untuk mengetahui data yang dipakai konsisten 

atau tidak. Alternatif strategi dengan prioritas tertinggi merupakan strategi 

perusahaan yang tepat bagi perusahaan 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana menentukan strategi pemasaran menggunakan metode SWOT. 

2. Bagaimana cara menentukan prioritas strategi terpilih menggunakan AHP. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Menentukan strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT. 

2. Membuat keputusan prioritas strategi pemasaran dengan menggunakan AHP 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

Bermanfaat sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak pengelola atau 

manajemen perusahaan terkait dengan upaya peningkatan penjualan serta 

memberikan masukan bagi perusahaan agar dapat digunakan sebagai dasar 
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pengambilan keputusan dalam bidang pemasaran dan strategi pemasaran yang 

tepat. 

2. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan informasi dan masukan serta pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian yang akan dilakukan ini memiliki batasan-batasan agar  titik 

fokus pembahasan tidak melebar. Batasan – batasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Data yang dikumpulkan, adalah data yang berkaitan dengan proses penelitian 

strategi pemasaran perusahaan seperti kelebihan yang dimiliki kompetitor, 

kelemahan WJS dan kelebihan WJS yang harus ditingkatkan lagi. 

2. Objek untuk penelitian dilakukan pada penyebaran kuisioner pada pelanggan 

WJS dan pelanggan lawan pesaing WJS yang berjumlah 2 perusahaan. 


