
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini persaingan usaha kecil menengah (UKM) semakin ketat, 

dengan semakin terbukanya pasar di dalam negeri maka akan menjadi ancaman 

bagi usaha kecil. Semakin banyak barang dan jasa yang masuk dari luar 

merupakan dampak globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN. Kemandirian 

usaha kecil diharapkan dapat menjadi jalan untuk menghadapi persaingan 

tersebut. Ketika persaingan yang terjadi terus meningkat maka, pengusaha kecil 

menengah harus memiliki strategi yang baik untuk mengembangkan usaha yang 

dijalankan. Persaingan ketat biasanya digambarkan dari produk barang dan 

kualitas barang relatif hampir sama dari suatu daerah. 

Usaha kecil dan menengah (UKM) adalah usaha ekonomi yang berdiri 

sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil menengah 

(Zulkarnaen, 2013). Usaha kecil dan menengah (UKM) mempunyai peran yang 

besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja, UKM juga berperan dalam 

pendistribusian hasil-hasil pembangunan dan merupakan motor penggerak 

pertumbuhan aktivitas ekonomi nasional. 

Salah satu usaha kecil menengah (UKM) Mandiri di Pekanbaru adalah  

Roman Indah yang terletak di Jalan Raya Puskopkar No.04 Pandau Permai 

Kampar, yang berdiri sejak tahun 2012 awal bulan Mei. Usaha Roman Indah ini 

adalah usaha keluarga yang bergerakdibidangproduksiberbagaimacam tasseperti 

tas ransel, tas laptop, tas selempang untuk kongres, seminar, diklat, kontingen, 

umrah, sekolah, dll. Harga tas di UKM Mandiri Roman Indah dimulai dari 

Rp.15.000 – Rp.200.000 tergantung dari jenis tas yang tersedia dan dapat 

menerima pesanan. Usaha kecil menengah (UKM) Mandiri Roman Indah di 
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Pekanbaru merupakan cabang dari usaha kecil menengah (UKM) yang terletak di 

Sumatera Barat dimana usaha kecil menengah (UKM) ini adalah tempat 

pemasaran sekaligus pabrik pembuatan tas, sedangkan usaha kecil menengah 

(UKM) Mandiri Roman Indah di Pekanbaru adalah tempat pemasaran produk tas 

home industri. 

Berdasarkan hasil observasi di UKM Mandiri Roman Indah terdapat 

beberapa masalah, permasalahan yang dihadapi UKM Mandiri Roman Indah 

adalah tingkat penjualan mengalami penurunan yang disebabkan oleh faktor 

internal dan eksternal. Salah satu faktor internal yaitu akibat kurangnya promosi 

(pemasaran dilakukan melalui komunikasi dari mulut ke mulut) untuk 

pengembangan usaha, dan lokasi pemasaran tidak strategis. Sedangkan faktor 

eksternal adalah banyaknya merek-merek tas yang lebih mempunyai nama 

terkenal serta banyaknya penjualan tas-tas atau pesaing yang ada di Pekanbaru. 

Dengan adanya masalah tersebut, dan untuk menghadapi persaingan maka perlu 

dirumuskan strategi pengembangan usaha yang tepat untuk UKM Mandiri Roman 

Indah ini. Berikut ini adalah data penjualan di UKM Mandiri Roman Indah 

cabang Pekanbaruselama 3 tahun dari tahun 2014-2016 : 

Tabel 1.1 Data Penjualan Tas Roman Indah Pada Tahun 2014 - 2016 

NO BULAN 
PENJUALAN TAS (Pcs) 

2014 2015 2016 

1 Januari 108 154 32 

2 Februari 66 73 3 

3 Maret 163 40 174 

4 April 27 125 40 

5 Mei 184 138 154 

6 Juni 92 29 38 

7 Juli 30 45 84 

8 Agustus 167 115 120 

9 September 18 41 108 

10 Oktober 172 5 57 

11 November 131 187 14 

12 Desember 197 106 86 

Total 1355 1058 910 

Rata-Rata 112,917 88,167 75,833 

Target Penjualan 200 Pcs/Bulan = 2400 Pcs/Tahun 
(Sumber : Penjualan UKM Roman Indah) 
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Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penjualan tas Roman Indah pada tahun 

2014 - 2016 mengalami penurunan setiap tahunnya. Selain mengalami penurunan 

dari tahun 2014 sampai 2016 penjualan juga masih tidak tercapai target 

perbulannya sebesar 200 Pcs tas perbulan atau 2.400 Pcs tas pertahun. 

Permasalahan lain yang didapat sementara dari data penjualan yang turun 

dikarenakan kurang promosi, ekonomi masyarakat menurun, lokasi pemasaran 

tidak strategis dan tidak memasarkan produk tas ke pasar-pasar atau pedagang 

pasar sehinga pelanggan tidak mengetahui tentang produk dari Roman Indah. 

 
Gambar 1.1 Grafik Total Penjualan Tas Roman Indah Tahun 2014-2016 

 

Dari Gambar 1.1 diatas diketahui grafik total penjualan tas Roman Indah 

pada tahun 2014 - 2016 terjadi penurunan setiap tahunnya. Dalam penelitian ini 

juga dilakukan studi pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner pendahuluan 

kepada pelanggan yang membeli tas di Roman Indah sebanyak 30 Responden 

yang bekerja sebagai pelajar/mahasiswa, guru/dosen, pegawai negeri, karyawan, 

petani, wirausaha dan pedagang. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

atau melihat respon dari pelanggan terhadap produk tas di UKM Mandiri Roman 

Indah. Berikut adalah hasil penyebaran kuesioner pendahuluan yang dapat dilihat 

pada Tabel 1.2 : 
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Tabel 1.2 Hasil Penyebaran Kuesioner Terhadap Pelanggan UKM Roman Indah 

No Pertanyaan Puas Tidak Puas 

1 Mutu atau Kualitas ProdukTerjaga 16 14 

2 Produk Tas Tahan Lama 14 16 

3 DesainProduk Kreatif dan Inovasi 18 12 

4 Banyaknya Variasi Produk Tas 20 10 

5 Kenyamanan Saat Memakai Produk Tas 17 13 

6 Harga Tas yang Terjangkau 11 19 

7 Harga Mencerminkan Kualitas Produk 18 12 

8 Harga Bersaing dengan Para Pesaing 10 20 

9 Promosi Terhadap Produk-Produk 3 27 

10 Memasang Iklan pada Media Cetak dan Elektronik 5 25 

11 Mengikuti Pameran untuk Promosi 0 30 

12 
Diskon Harga Jika Membeli Dalam Jumlah yang 

Banyak 
20 10 

13 Lokasi Penjualan Stategis 3 26 

14 Jaminan Ketersediaan Produk 7 23 

15 Area Parkir yang Memadai 9 21 

Total 171 278 

(Sumber : Kuesioner Pendahuluan UKM Roman Indah) 

 

 
  Gambar 1.2 Respon Pelanggan Terhadap UKM Roman Indah 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi penyebaran kuesioner pada Gambar 1.2 

dapat dilihat bahwa presentase tidak puas sebesar 62% dan puas sebesar 38%, 
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artinya lebih banyak jumlah pelanggan yang tidak puas dengan pelayanan dan 

produk di UKM Mandiri Roman Indah. Berdasarkan grafik respon pelanggan 

dapat dilihat adanya permasalahan yang terjadi di UKM Mandiri Roman Indah 

sehingga menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya hasil penjualan tas. 

Oleh karena itu dengan kondisi yang dihadapi oleh UKM Mandiri Roman Indah 

sangat diperlukan strategi pemasaran yang mampu menjaga eksistensi bisnis dan 

meraih peluang dalam mengembangkan usaha. 

Penelitian ini merumuskan suatu strategi pemasaran menggunakan metode 

Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dengan melakukan evaluasi 

pilihan alternatif secara objektif, menetapkan daya tarik, lalu memutuskan strategi 

yang terbaik sehingga dapat mengoptimalkan hasil yang diperoleh. Keuntungan 

dengan menggunakan matriks QSPM adalah strategi – strategi dapat diperiksa 

secara berurutan dan bersamaan, serta tidak ada batas untuk jumlah strategi yang 

dapat dievaluasi secara sekaligus. Metode Quantitative Strategic Planning Matrix 

(QSPM) dilakukan dengan tiga tahap yaitu input stage dengan matriks IFE dan 

EFE, dilanjutkan matching stage yaitu matriks IE dan SWOT. Tahap terakhir 

yaitu decision stage dengan metode QSPM. 

 

1.2 Rumusan masalah  

Dari Latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana merancang strategi pemasaran tas di UKM Mandiri Roman Indah 

dengan menggunakan metode input stage dengan matriks IFE dan EFE, 

dilanjutkan metode matching stage yaitu matriks IE dan SWOT dan decision 

stage dengan metode Quantitative Strategic Planning Matrix(QSPM). 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui hasil faktor lingkungan internal dan eksternal yang 

mempengaruhi strategi pemasaran di UKM Mandiri “Roman Indah”  

2. Menetapkan hasil alternatif strategis pemasaran yang sesuai atau terbaik 

bagi UKM Mandiri “Roman Indah” menggunakan pendekatan metode 

matriks SWOT dan matriks QSPM 
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1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Universitas 

Penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk 

mengembangkan dan melengkapi hasil penelitian yang sudah ada. 

2. Bagi peneliti,  

Penelitian ini bermanfaat sebagai pengalaman nyata menganalisis strategi 

pemasaran, khususnya untuk perusahaan usaha mandiri kecil menengah di 

dalam mengembangkan usaha.  

3. Bagi perusahaan, 

Penelitian ini dapat memberi masukan dan pertimbangan mengenai 

strategi pemasaran usaha untuk meningkatkan pemasaran maupun 

meningkatkan pendapatan melalui potensi yang dimiliki Usaha Kecil 

Menengah (UKM) Mandiri Roman Indah 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu : 

1. Data penjualan yang diambil pada produk tas di UKM Mandiri Roman 

Indah dari tahun 2014-2016 

2. Penelitian dilakukan tanpa menghitung biaya UKM Mandiri Roman Indah, 

maka penelitian ini hanya memberikan usulan tentang strategi-strategi 

pemasaran 

 

1.6 Posisi  Penelitian 

 Penelitian ini mengenai perancangan strategi pemasaran dengan 

menggunakan metode Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) sudah 

pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Agar dalam penelitian ini 

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian. Berikut ini adalah tabel tampilan posisi penelitian pada penelitian ini: 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

No JuduldanPenulis Permasalahan Metode 

1 Penentuan Strategi Sustainability 

Usaha pada UKM Kuliner dengan 

Menggunakan Metode SWOT-AHP 

(SigitSetiadi, 2011) 

Bagaimana strategi sustainability 

mencakup strategi membuka 

cabang lokal, membuka cabang luar 

daerah 

Metode 

SWOT dan 

Metode 

AHP 

2 Analisa Kualitas Layanan, 

Kepuasan Pelanggan, dan 

Kepercayaan terhadap Loyalitas 

Pelanggan Flexi Mobile Broadband 

di Wilayah Surabaya dengan 

Pendekatan SEM Bayesian 

(Rinda Nariswari,  2012) 

Bagaimana mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi 

loyalitas pelanggan Flexi Mobile 

Broadband di Wilayah Surabaya 

Metode 

SEM 

(Structural 

Equation 

Modeling) 

3 Pemilihan Strategi Bisnis dengan 

Menggunakan QSPM (Quantitative 

Strategic Planning Matrix) Dan 

Model MAUT (Multi Attribute 

Utility Theory) (StudiKasusPada 

Sentra Industri Gerabah 

Kasongan, Bantul, Yogyakarta) 

(Nia Budi Puspitsari, 2013) 

Bagaimana mengindentifikasi 

faktor internal dan eksternal 

perusahaan dan Mengetahui 

prioritas strategi dalam SWOT 

dengan QSPM (Quantitative 

Strategic Planning Matriks)dan 

input model MAUT (Mutlti 

Attribute Utility Theory) yaitu 

infrastruktur, waktu, cost dan 

pendapat pengusaha. 

Metode 

IFE, EFE, 

IE, SWOT, 

Metode 

QSPM dan 

Model 

MAUT 

4 Pengelolaan Dan Pengembangan 

Bisnis Percetakan Pada PT. Ubital 

Offset Printing. 

(Buyung Wiranata, 2013) 

Bagaimana usulan rancangan 

pengembangan usaha pada 

perusahaan PT Ubital Offset 

Printing 

Metode 

SWOT 

 

5 Analisis Strategi Pemasaran 

Dengan Menggunakan Metode 

SWOT dan Metode QSPM 

(Quantitative Strategic Planning 

Matrix) (Studi Kasus : UKM 

Mandiri Roman Indah) 

(Resy Kumala Sari, 2017) 

Bagaimana merancang strategi 

pemasaran tas di UKM Mandiri 

Roman Indah dengan menggunakan 

metode input stage dengan matriks 

IFE dan EFE, dilanjutkan metode 

matching stage yaitu matriks IE 

dan SWOT dan decision stage 

dengan metode Quantitative 

Strategic Planning Matrix (QSPM). 

Metode 

IFE, EFE, 

IE, SWOT, 

dan Metode 

QSPM 

(Sumber : Data Sekunder, 2017) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang strategi 

pemasaran, metode yang akan digunakan pada pengolahan data, 

perhitungan ataupun pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian serta mendukung pengumpulan dan pengolahan data. 

Adapun teori-teori yang terkait dengan penelitian ini antara lain,  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan serta menjelaskan tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian berlangsung pada UKM Mandiri 

Roman Indah yang dimulai dari penelitian pendahuluan, studi pustaka, 

identifikasi masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data yang 

berupa data primer dan data skunder, pengolahan data, pengolahan 

data, analisa dan penutup 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini  berisikan tentang profil dari UKM Mandiri Roman Indah, 

data – data yang sudah dikumpulkan baik berupa data primer maupun 

data sekunder serta pengolahan data dengan menggunakan rumus – 

rumus dan metode yang ada untuk membahas permasalahan yang 

diteliti. 

BAB V ANALISA PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya.  Adapun Analisis yang dilakukan 

meliputi analisa dari hasil Input Stage (matriks IFE dan EFE), 

Matching Stage (matrik IE dan SWOT) dan Decision Stage (QSPM). 
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BAB VI PENUTUP 

 Bab terakhir adalah penutup yang ini berisikan tentang kesimpulan 

dari hasil penelitian yang sudah didapatkan berdasarkan tujuan dari 

penelitian serta saran yang diberikan kepada UKM Mandiri Roman 

Indah untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan 

pendapatan penjualan 

 


