
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat menyebabkan 

timbulnya perubahan besar dalam hal persaingan, produksi, pemasaran, 

pengelolaan sumber daya manusia, dan penanganan transaksi antara perusahaan 

dengan konsumen dan perusahaan dengan perusahaan lainnya. Dengan 

meningkatkan persaingan bisnis, maka perusahaan dituntut untuk memberikan 

model strategi pemasaran yang sangat baik guna mempertahankan dan 

meningkatkan penjualan produk atau jasa yang mereka produksi. Dimana strategi 

pemasaran merupakan suatu upaya untuk mencari posisi pemasaran yang 

menguntungkan dalam suatu industri atau area tempat persaingan berlangsung.  

Dewasa ini, strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan bukan 

hanya pemasaran secara bertatap muka , tapi juga dilakukan melalui jaringan 

internet. Berdasarkan data yang diperoleh. Pada tahun 2013, Indonesia tercatat 

sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi didunia. 

Meskipun memiliki tingkat penetrasi yang lebih rendah dari rata – rata di Asia 

Pasifik, yaitu sebesar 28%, jumlah pengguna internet mencapai 82 juta dari 250 

juta penduduk Indonesia yang aktif menggunakan internet. Menurut data APJII 

(Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia), tahun 2015 akan menjadi tonggak 

sejarah bagi perkembangan internet di Indonesia dengan perkiraan  yang akan 

menembus angka 139 juta, dengan besarnya jumlah pengguna internet di 

Indonesia, memiliki banyak keuntungan bagi para pebisnis untuk memulai strategi 

bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi informasi (www.fortunepr.com, 2016). 

Salah satu contoh teknologinya ialah electronic commerce yang menawarkan 

masyarakat untuk  belanja kebutuhannya, seperti buku, pakaian, komputer, alat – 

lata kantor, dan lain – lain melalui internet, atau lebih dikenal dengan istilah home 

shopping (Darmizal, dkk, 2015). 

PT.Columbindo Perdana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

Retail Cash & Credit, berdiri sejak tahun 1982, yang beralamatkan di Jl.Sukajadi 

http://www.fortunepr.com/
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Pekanbaru. Banyaknya permintaan dan kebutuhan konsumen akan barang – 

barang elektronik dan furniture, maka perusahaan dituntut untuk mampu 

memberikan pelayanan produk yang berkualitas.  

Berdasarkan data yang diperoleh, dalam beberapa tahun belakangan ini 

perusahaan mengalami penurunan volume penjualan. Pada tahun 2013 total 

penjualan sebesar 4500 barang dengan jumlah sales 100 orang. Pada tahun 2014 

total penjualan sebesar 5500 barang dengan jumlah sales 170 orang. Pada tahun 

2015 tota penjualan sebesar 3500 barang dengan jumlah sales 90 orang. Terlihat 

jelas telah terjadi penurunan angka penjualan, jika hal ini dibiarkan secara terus 

menerus maka akan terjadi kerugian terhadap perusahaan tersebut.  

Hal lain yang bisa menjadi penyebab turunnya angka penjualan dikarenakan 

semakin banyaknya bermunculan kompetitor-kompetitor. Untuk wilayah 

Pekanbaru, terdapat beberapa perusahaan pesaing, seperti Colombus, Planet, 

Mustika, Prioritas, Diva dan Mandiri yang tersebar dibeberapa titik di daerah 

Pekanbaru.Alasan lain yang  menjadi penyebab turunnya angka penjualan 

dikarenakan keluar masuknya SDM diposisi marketing secara tidak stabil, bahkan 

lebih banyak tenaga penjual yang keluar dari pada  bertahan. 

Berdasarkan dari hasil wawancara, dari sekian banyak permasalahan yang 

sedang dihadapi oleh perusahaan, perusahaan memiliki keunggulan dari 

perusahaan pesaing sejenis, yaitu perusahaan memiliki beberapa website 

penjualan, namun perusahaan belum menjadikan website sebagai kebutuhan 

utama dalam pengembangan bisnisnya. Website yang dimiliki oleh perusahaan 

antara lain, yaitu colombia.co.id, shootyourdream.com, dan kukuruyuk.com          

( Hendra, 2016). 

Melihat kondisi yang dialami oleh perusahaan tersebut, alangkah baiknya 

jika dilakukan evaluasi terhadap perusahaan dalam strategi pemasaran. Dimana 

dalam penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa lingkungan 

internal dan eksternal  melalui analisa keunggulan dan kelemahan serta peluang 

dan ancaman yang dihadapi perusahaan (Tamara, 2016). Metode yang paling tepat 

digunakan untuk mengetahui strategi pemasaran yaitu metode analisa SWOT. 

Dimana analisa SWOT dilakukan agar kita dapat mengetahui faktor 
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Strength(kekuatan),Weakness (kelemahan), Opportunity (kesempatan), dan Treath 

(ancaman) apa saja yang terdapat didalam perusahaan. Hasil penilaian analisa 

SWOT sendiri nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah 

strategi yang sedang dijalankan perlu diubah, dan sekaligus digunakan sebagai 

landasan untuk menyusun dan menentukan strategi yang akan dijalankan pada 

masa yang akan datang. 

Setelah melakukan analisa SWOT maka selanjutnya bisa dilakukan analisa 

CSF.  Tujuan dari CSF adalah menginterpretasikan objektif secara lebih jelas 

untuk menentukan aktifitas yang harus dilakukan dan informasi apa yang 

dibutuhkan. Peranan CSF disini adalah sebagai penghubung antara strategi bisnis 

organisasi dengan strategi sistem informasinya (Wedasmara, Ari dikutip dalam 

Jurnal Sistim Informasi, 2009). Melalui analisa SWOT dan analisa CSF yang 

dilakukan, perusahaan nantinya akan dapat merumuskan strategi pemasaran yang 

baik sehingga nantinya diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan 

maksimal sehingga berdampak dengan meningkatnya volume penjualan. 

Berdasarkan dari latar belakang yang tersebut diatas, menjadi dasar 

pertimbangan penulis untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi pemasaran 

yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan volume penjualan. Dengan 

demikian penulis memilih judul tugas akhir berupa: “Analisis Strategi 

Pemasaran untuk Menigkatkan Volume Penjualan Menggunakan Metode 

SWOT dan CSF pada PT.Columbindo Perdana Pekanabaru”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah: Strategi apakah yang paling tepat guna 

meningkatkan volume penjualan pada PT.Columbindo Perdana Pekanbaru? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan dari masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan teknik analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and 

Treath). 

2. Menggunakan teknik analisa CSF (Critical Succes Factor). 
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3. Data yang digunakan data dari tahun 2013 – 2015. Penelitian dilakukan 

tahun 2016, sampel data yang digunakanialah adalah data 3 tahun sebelum 

penelitian dilakukan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman apa 

saja yang dimiliki perusahaan. 

2. Untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan. 

3. Untuk mengetahui faktor kritis yang mempengaruhi kesuksesan perusahaan. 

 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari tugas akhir tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan pemasukan berupa pemikiran tentang strategi yang 

paling tepat untuk meningkatkan volume penjualan. 

2. Dapat mengetahui strategi pemasaran yang akurat melalui pemanfaatan 

peluang dalam meningkatkan penjualan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang meliputi 

Latar Belakang, Tujuan, dan Manfaat, serta Sistematika penulisan tugas 

akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang berhubungan dengan 

pembahasan Tugas Akhir ini. Teori yang diangkat mengenai Strategi 

Pemasaran serta metode SWOT dan CSF yang digunakan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang dilakukan dalam 

penyusunan tugas akhir yang dibuat. 

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN 

Berisi tentang analisis mengenai strategi pemasaran perusahaan 

menggunakan metode SWOT dan CSF. Hasil penelitian berupa sebuah 

saran yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan khususnya 

mengenai kebijakan strategi pemasaran pada perusahaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran – saran penulis kepada pembaca, kepada perusahaan, 

& untuk penulis sendiri. 

 


