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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Ruber Indo Jaya Makmur adalah suatu perusahaan yang memproduksi 

produk talang karet. Perusahaan tersebut didirikan pada 1992 berdomisi di jalan 

raya pandaan bangil, dusun tudan kecamatan pandaan, dalam perusahaan tersebut 

memiliki 33 karyawan, yang terdiri dari 17 laki- laki dan 16 perempuan. 

Perusahaan ini membuat produk talang karet dari limbah vvc, area pemasaran 

produk talang karet ini tersebar di area toko bangunan sekitar jawa timur. Dengan 

berbagai jenis ukuran mulai dari lebar 45cm, 50cm, 55cm, 60cm, 70cm, 90cm, 

110cm, dan 120cm.  

Menurut hasil dari penelitian dan wawancara kepada menager perusahaan, 

diketahui bahwa sampai saat ini perusahaan masih menerapkan strategi pemasaran 

yang sangat konvensional yaitu strategi door to door (datang langsung ke toko), 

yang cenderung menggunakan fungsi sales marketing. Strategi tersebut berakibat 

terhadap perusahaan karena, harus mengeluarkan banyak biaya untuk sales 

marketing dan jangkauan pemasarannyatidak terlalu luas. Dan juga itu, pangsa 

pasar dan volume penjualan perusahaan tidak dapat maksimal. Sehingga untuk bisa 

meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar, untuk dapat bersaing dengan 

kompetitornya, seperti PT. Rubber Jaya Sentosa maka perlu dilakukan analisa dan 

evaluasi tentang strategi pemasaran saat ini.  

Beberapa metode evaluasi pemasaran dan strategi untuk perusahaan yang bisa 

digunakan dalam melakukan analisa dan evaluasi strategi pemasaran, yaitu : 

matriks BCG dan analisis SWOT, Red Ocean, Blue Ocean, Cfs (Critical Success 

Factor), RAD (Rapid Application Development). 

Untuk mengelola portofolio bisnis dan mempertimbangkan pangsa pasar 

relative dan tingkat pertumbuhan industri dapat digunakan dengan matriks BCG 

(Kolter dan Amstrong : 2001 : 57). Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa 

situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini 

menempatkan situasi dan kondis sebagai faktor masukan, yang kemudian 

dikelompokan menurut konstribusinya masing-masing (Menurut Rangkuti 2006). 
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Metode BCG dan SWOT dapat digunakan dalam menjalin hubungan untuk 

menentukan strategi pemasaran bagi perusahaan, dengan mengklarifikasi terhadap 

keuntungan perusahaan dan menganalisa faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan 

ancaman untuk perusahaan. Berdasarkan uraian singkat diatas, penulis ingin 

menganalisa dan melakukan mengevaluasi strategi pemasaran menggunakan 

metode BCG dan SWOT dimana nantinya akan memberikan usulan strategi baru 

yang dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan produk 

talang karet PT. Ruber Jaya Makmur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang perusahaan di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah "Bagaimana memperluas pangsa pasar, dan volume penjualan 

produk talang karet PT. Ruber Indo Jaya Makmur?"” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari 

adanya penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menggunakan matriks BCG untuk mengidentifikasi pangsa pasar PT. Ruber 

Indo Jaya Makmur. 

2. Menggukanan Metode SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman yang ada di PT. Ruber Indo Jaya Makmur. 

3. Mendapatkan strategi pemasaran yang tepat sehingga dapat memperluas 

pangsa pasar dan meningkatkan volume penjualan produk talang karet PT. 

Ruber Indo Jaya Makmur. 

 

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari analisis yang dilakukan maka 

permasalahan yang dibatasi pada: 

1. Hanya menggunakan dua strategi BCG dan SWOT, untuk digunakan dalam 

penelitian diperusahaan PT. Ruber Indo Jaya Makmur produksi talang karet. 

2. Tidak membahas masalah biaya produksi dan penjualan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini dapat digunakan referensi dan masukan untuk perusahaan. 

2. Untuk kedepannya diharapkan PT. Ruber Indo Jaya Makmur dapat 

menerapkan metode analisa BCG dan SWOT untuk melakukan analisa strategi 

pemasaran. 

3. Penelitian ini dapat dipergunakan untuk dasar refensi bagi penelilian yang akan 

datang. 

4. Sebagai bahan pembelajaran bagi pembaca untuk menambah wawasan yang 

lebih baik lagi dalam bidang pemasaran. 


