
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di dunia bisnis saat ini semakin meningkat, dan terus menerus

berkembang, perkembangan ini ditandai dengan adanya perubahan-perubahan

yang menyebabkan perusahaan akan menghadapi berbagai kendala di dalam

perkembangan bisnisnya. Dalam mempertahankan kegiatan bisnis tersebut, maka

dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat perusahaan mampu membaca

peluang untuk meningkatkan penjualan kemudian perusahaan juga mampu

melakukan pembaruan atau inovasi terhadap produk yang dikeluarkan.

Strategi pemasaran adalah suatu wujud rencana yang tersusun di bidang

pemasaran untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan seperti kemajuan

perusahaan dalam mengembangkan usahanya. Kecamatan Tanah Merah

merupakan salah satu daerah di bagian pesisir Provinsi Riau dengan mata

pencaharian masyarakat sebagian besar sebagai nelayan yang memiliki potensi

untuk pengembangan bisnis komoditas makanan laut. Bisnis tersebut berupa

pengolahan udang menjadi kerupuk.

Ketersediaan bahan baku yang berlimpah seperti udang meyebabkan

mudahnya bermunculan kompetitor sejenis untuk bersaing. Akibat adanya

persaingan tersebut, sangat sulit sekali bagi pendatang baru untuk memulai

usahanya jika tidak mengenal dan mau belajar mengenai strategi yang tepat dalam

menjalankan usahanya. Pelaku usaha sangat dituntut agar dapat melakukan

strategi pemasaran yang baik dengan memanfaatkan kreativitas serta inovatif agar

konsumen tetap dapat dipertahankan dengan produk yang ditawarkan.

Kerupuk Udang Siti Hadana merupakan salah satu Home Industry milik

Siti Hadana. Home Industry Kerupuk Udang Siti Hadana  terletak di Jalan Pemda

No. 42 A, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir. Home Industry ini

dirintis pada tanggal 21 juli 2010 hingga saat ini. Penjualan pada Home Industry

Kerupuk Udang Siti Hadana telah mengalami kenaikan dan penurunan penjualan

karena wilayah pemasaran Kerupuk Udang Siti Hadana masih di sekitar

Kecamatan Tanah Merah sehingga menyebabkan kurang maksimalnya penjualan.
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Dengan strategi pemasaran yang hanya dijual di depan rumah dan menitipkannya

di kios serta disampaikan melalui teman, kerabat dan keluarga, mengakibatkan

kurang luasnya wilayah pemasaran sehingga menyebabkan penjualan produk dari

Home Industry Kerupuk Udang Siti Hadana ini menjadi berkurang dari waktu ke

waktu. Berikut ini adalah gambar Home Industry Kerupuk Udang Siti Hadana

yang dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 Kerupuk Udang

Gambar 1.1 merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat

Kerupuk Udang serta penjemuran kerupuk. Manajemen pengolahan Kerupuk

Udang tergolong lemah karena strategi pemasaran yang dilakukan masih

sederhana, tingginya biaya dalam mencari bahan baku udang  dan tidak ada

kepastian waktu jual untuk Kerupuk Udang menyebabkan Kerupuk Udang  yang

dibuat mengalami penumpukan. Berikut adalah data penjualan Kerupuk Udang

Siti Hadana pada Tahun 2016 dan 2017 yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Penjualan Tahun 2016 dan 2017

No Bulan
Jumlah 2016 (Kg) Jumlah 2017 (Kg)

Produksi Penjualan Produksi Penjualan
1 Januari 90 58 445 58
2 Februari 122 47 387 70
3 Maret 165 60 407 48
4 April 195 58 449 60
5 Mei 227 62 389 54
6 Juni 255 65 335 73
7 Juli 280 50 352 65
8 Agustus 320 72 377 80
9 September 338 66 387 65
10 Oktober 362 53 412 45
11 November 399 71 457 66
12 Desember 418 63 391 50

Sisa 341 Kg
(Sumber: Data Penjualan Kerupuk Udang 2016 dan 2017)
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Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui jumlah produksi setiap bulannya

yaitu sebanyak 90 Kg, Penjualan Kerupuk Udang Siti Hadana mengalami

penurunan dan kenaikan setiap bulannya, sehingga menyebabkan terjadinya

penumpukan. Pada tahun 2016, produksi Kerupuk Udang Siti Hadana terbilang

dalam kondisi stabil. Berbeda dengan tahun 2017, produksi Kerupuk Udang Siti

hadana mengalami penurunan di bulan Februari dikarenakan adanya kerusakan

pada mesin pengaduk bahan baku. Kemudian pada bulan Mei, Juni dan Desember

juga mengalami penurunan dikarenakan sulitnya mendapatkan bahan baku udang.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan yang

dihadapi oleh usaha Kerupuk Udang ini adalah tidak stabilnya jumlah pendapatan

yang dihasilkan dibandingkan dengan biaya pengelolaan Kerupuk Udang,

sehingga menyebabkan penumpukkan sebanyak 341 Kg pada akhir bulan

Desember 2017. Naik dan turunnya penjualan Kerupuk Udang Siti Hadana dapat

dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 Produksi dan Penjualan Kerupuk Udang

Selain melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan, pada penelitian

ini juga melakukan penyebaran kuisioner terhadap 20 orang konsumen yang

membeli Kerupuk Udang Siti Hadana untuk mengetahui respon konsumen

terhadap produk. Hasil rekapitulasi penyebaran kuisioner terhadap produsen dapat

dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuisioner Terhadap Konsumen
Pernyataan Jawaban

Produk IYA TIDAK
1. Memiliki kualitas Produk yang baik 13 7
2. Produk memiliki rasa yang enak 11 9
3. Kemasan produk yang menarik 0 20

(Sumber: Pengambilan Data Kuisioner Produsen Kerupuk Udang Siti Hadana)
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Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Penyebaran Kuisioner Terhadap Konsumen (Lanjutan)
Pernyataan Jawaban

Harga
Jawaban

IYA TIDAK
4. Harga sesuai dengan kualitas yang diberikan 12 8
5. Potongan harga jika membeli produk dalam jumlah yang

banyak
7 13

6. Harga yang terjangkau serta ekonomis 0 20

Promosi
Jawaban

IYA TIDAK
7. Promosi dari mulut ke mulut 17 3
8. Promosi dengan menggunakan media cetak 0 20
9. Promosi dengan menggunakan media sosial(Whatsapp, BBM,

dll.)
5 15

Lokasi
Jawaban

IYA TIDAK
10. Lokasi Home Industry Siti Hadana ini dapat dijangkau dengan

mudah
9 11

11. Lokasi Home Industry Siti Hadana ini berada ditempat yang
Strategis yaitu ditepi jalan lintas

4 16

Pelayanan
Jawaban

IYA TIDAK
12. Pekerja Home Industry Siti Hadana Ramah dalam pelayanan

terhadap konsumen pada proses pembelian
7 13

13. Pekerja Home Industry Siti Hadana mendengarkan keluhan
pelanggan

9 11

Lingkungan Fisik/bukti fisik
Jawaban

IYA TIDAK
14. Fasilitas yang diberikan Home Industry Siti Hadana  sudah

memadai (Kursi, )
9 11

Proses
Jawaban

IYA TIDAK
15. Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan Home Industry

Siti Hadana ini cukup baik dan cepat, baik itu dalam proses
pembelian dll.

12 8

(Sumber: Pengambilan Data Kuisioner Produsen Kerupuk Udang Siti Hadana)

Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan kepada 20 orang

konsumen pada Kerupuk Udang Siti Hadana, maka didapatkan grafik

perbandingan dari jawaban responden yang dapat dilihat pada Gambar 1.3

Gambar 1.3 Persentase Jumlah Konsumen Kerupuk Udang Siti Hadana

38%

62%

Persentase Jumlah Jawaban
Konsumen Kerupuk Udang Siti

Hadana

Responden Dengan
Jawaban Positif (Iya)

Responden Dengan
Jawaban Negatif
(Tidak)
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Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner yang dilakukan, dapat di lihat

bahwa konsumen yang memberikan respon positif terhadap produk sebanyak 38%

sedangkan konsumen yang memberikan respon negatif sebanyak 62%. Dari hasil

kuisioner pendahuluan dapat dilihat bahwa strategi pemasaran yang digunakan

saat ini oleh pihak perusahaan belum optimal. Berdasarkan permasalahan yang

terjadi pada Kerupuk Udang Siti Hadana, maka pengelola Kerupuk Udang Siti

Hadana harus mampu merumuskan strategi pemasaran yang lebih baik. Dalam

memilih strategi pemasaran yang kompetitif, dibutuhkan berbagai penelitian dari

beberapa faktor.

Salah satu strategi pemasaran yang dapat dilakukan untuk pemasaran

Kerupuk Udang Siti Hadana adalah menggunakan TOPSIS. Dengan dipilihnya

saluran pemasaran yang lebih efektif maka pelaku usaha dapat melakukan

perbaikan strategi pemasaran, bahkan dapat dipergunakan sebagai alternatif

strategi pemasaran yang baru menggunakan strategi pemasaran berdasarkan

TOPSIS dimana nantinya dapat mewujudkan tujuan suatu pelaku usaha, yaitu

dapat meningkatkan volume penjualan dari Kerupuk Udang tersebut.

TOPSIS digunakan untuk merumuskan strategi pemasaran berdasarkan

alternatif terpilih pada usaha pembuatan Kerupuk Udang milik Ibu Siti Hadana.

Metode TOPSIS merupakan teknik atau cara yang digunakan dalam mengambil

suatu keputusan menggunakan prinsip bahwa alternatif yang terpilih harus

mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh)

dari solusi ideal negatif, pentingnya pemilihan strategi yang tepat tidak lepas dari

metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.  Karena hal ini

berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan, sehingga kesalahan yang timbul

berdampak pada mundurnya (gagalnya) perusahaan tersebut. Karena itu perlu

suatu teknik atau metode dalam mengambil keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada pada latar belakang sebelumnya,

maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Merencanakan

Strategi Pemasaran Yang Baru Untuk Meningkatkan Penjualan Kerupuk

Udang Siti Hadana di Kecamatan Tanah Merah dengan menggunakan

TOPSIS?”.
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1.3 Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti, ada beberapa tujuan yang

hendak dicapai setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Kerupuk Udang Siti

Hadana di Kecamatan Tanah Merah dengan menggunakan Uji T.

2. Merencanakan strategi pemasaran usaha Kerupuk Udang Siti Hadana di

Kecamatan Tanah Merah dengan metode TOPSIS (Technique For Others

Reference by Similarity to Ideal Solution).

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi pihak

pengelola usaha Kerupuk Udang maupun bermanfaat untuk penulis. Adapun

manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Bagi pemilik usaha dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus di lebih

ditingkatkan lagi untuk mempertahankan usaha yang dijalani dan tetap

mampu bersaing di pasaran.

2. Bagi pemilik usaha dapat mengetahui apa yang di inginkan oleh konsumen

terhadap produk yang ditawarkan.

3. Dalam hal ini pengelola usaha dapat melakukan perbaikan terkait

kekurangan yang terdapat pada pengelola sehingga memberikan kepuasan

terhadap konsumen.

1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti

1. Bagi peneliti diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari

bangku perkuliahan kedalam aspek yang nyata.

2. Penulis juga mendapat ilmu tentang strategi pemasaran yang dilakukan

pihak pengelola untuk meningkatkan jumlah penjualan.

3. Sebagai bahan acuan maupun informasi dan referensi bagi penulis-penulis

lain yang berhubungan dengan penelitian ini
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1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membuat batasan masalah supaya laporan

yang di buat tidak terlalu luas cakupannya. Maka batasan yang di buat peneliti

adalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden berdasarkan jumlah konsumen pada usaha Kerupuk

Udang milik Siti Hadana.

2. Data yang digunakan dari Januari 2016 sampai dengan Desember 2017.

3. Penyebaran kuisioner hanya dilakukan di Desa Tanah Merah Kecamatan

Tanah Merah.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai analisa tentang kekuatan dan kelemahan usaha juga

pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian

ini tidak terjadi penyimpangan maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Berikut

adalah tampilan posisi penelitian.

Tabel 1.4 Posisi Penelitian Tugas Akhir
No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil

1

Analisis Strategi
Pemasaran Pada Pt.
Koko Jaya Prima
Makassar (Reny
Maulidia Rahmat)

Strategi apakah yang
paling tepat guna
meningkatkan volume
penjualan pada
PT. Koko Jaya Prima
Makassar.

Analisa
SWOT

PT. Koko Jaya Prima dapat
mengembangkan dealer dan
bengkelnya dengan cara
mengembangkan
kemampuan tenaga pekerja
serta memanfaatkan
promosi yang lebih baik.

2

Pemilihan Strategi
Pemasaran Dengan
Metode SWOT Dan
TOPSIS (Moh. Zainal
Abiddin Ilyas Mas’udin,
Dana Marsetiya Utama)

Data penjualan
menunjukkan bahwa
strategi pemasaran yang
dilakukan perusahaan
belum optimal.

SWOT
dan

TOPSIS

Perusahaan harus
memperluas jaringan,
menjalin kerjasama,
meningkatkan pelayanan
dan memanfaatkan kios

3

Strategi Pemasaran
Keripik Singkong IRT
Cap Kelinci di Tanjung
Morawa Kabupaten Deli
Serdang (Syahreza
Yumanda)

Bagaimana strategi
pemasaran keripik
singkong IRT cap
kelinci di daerah
Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang

Analisa
SWOT

Kekuatan yang dapat di
andalkan yaitu keunggulan
produk dan sikap jujur
kemudian ramah terhadap
pelanggan.

4

Sistem Pengambilan
Keputusan Untuk
Memilih Usaha
Waralaba Makanan
Menggunakan Metode
TOPSIS (Meri Azmi)

Bagaimana memutuskan
waralaba yang dipilih
dalam industri makanan.

TOPSIS

Model sistem pendukung
keputusan ini adalah
Multiple Attribute Decision
Makingp

(Sumber: pengumpulan data, 2017)
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Tabel 1.5 Posisi Penelitian Tugas Akhir (Lanjutan)
No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil

5

Perencanaan Strategi
Pemasaran Untuk
Meningkatkan Penjualan
Kerupuk Udang Siti
Hadana di Kecamatan
Tanah Merah
Menggunakan TOPSIS
(Alimuddin)

Bagaimana
Merencanakan Strategi
Pemasaran Untuk
Meningkatkan Penjualan
Kerupuk Udang Siti
Hadana di Kecamatan
Tanah Merah dengan
menggunakan Analisa
TOPSIS.

TOPSIS

Mendapatkan strategi
pemasaran terbaik dari
analisa uji-t dan TOPSIS

(Sumber: pengumpulan data, 2017)

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika yang

sederhana dan tidak mengurangi arti pentingnya permasalahan yang akan dibahas

agar lebih mudah menerangkan semua permasalahan yang terarah pada sasaran.

Sistematika penulisan laporan ini disusun dalam enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, posisi penelitian

dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada Bab ini berisikan teori-teori relevan yang digunakan sebagai

pedoman dan dasar pemikiran dalam mencari dan pemecahan

masalah kemudian menguraikan  teori-teori yang  mendukung

permasalahan, sehingga  peneliti  memiliki  dasar  dalam  melakukan

penelitian  dan dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berisikan tentang langkah-langkah yang

dilakukan untuk tercapainya tujuan, mulai dari awal penelitian

sampai penelitian selesai. Dalam bab ini penulis menggunakan flow

chart untuk menjelaskan  dan  menggambarkan  langkah-langkah

yang  akan dilakukan pada penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada  bab  ini,  dijabarkan  semua  data-data  yang  diperlukan

dalam penelitian, data tersebut sesuai dengan prosedur yang telah
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ditetapkan. Data-data yang dikumpulkan yaitu data primer. data

primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung ke Usaha

Kerupuk Udang Siti Hadana.

BAB V ANALISA

Berisikan tentang analisa terhadap pengolahan data yang dilakukan

pada bab sebelumnya, analisa tersebut menjelaskan output dari

pengumpulan dan pengolahan data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab kesimpulan dan saran berisikan tentang bagaiman hasil-

hasil yang  telah diperoleh apakah sesuai dengan tujuan awal. Serta

berisikan saran-saran yang diperlukan untuk perusahaan tesebut dan

bagaimana solusi yang diberikan berdasarkan pengolahan data.


