
BAB I  

PENDAHULUAN  

 
1.1 Latar Belakang  

 Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pemilik usaha kecil adalah 

lemahnya penetrasi pasar dan kurang luasnya jangkauan wilayah pemasaran. 

Untuk memajukan usaha kecil yang memiliki daya saing yang kuat dapat 

dilakukan dengan membangun strategi pemasaran yang baik dan tepat sasaran. 

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh para 

pedagang dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidup usaha. Berhasil 

tidaknya pemasaran dalam mencapai tujuan bisnis tergantung pada keahlian 

mereka dibidang pemasaran, produksi, keuangan, maupun bidang lainnya. Dengan 

strategi pemasaran yang baik posisi usaha kecil dan menengah menjadi kuat dan 

patut diperhitungkan dalam kegiatan ekonomi nasional yang akhirnya membawa 

keuntungan bagi usaha tersebut.    

 Rumah makan ampera Bude merupakan salah satu usaha makanan yang 

ikut meramaikan pasar sektor industri makanan cepat saji. Rumah Makan Ampera 

Bude berdiri pada tanggal 19 september 2016 dan beralamat di JL. H. R. 

Soebrantas Perumahan Paradis, Pekanbaru Panam. Mayoritas penduduk di 

Perumahan Paradis adalah kalangan mahasiswa dan sebagian ibu rumah tangga. 

Rumah makan ampera  hadir untuk melayani pangsa pasar menengah ke bawah.  

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pemilik Rumah 

Makan Ampera Bude, target penjualan yang di inginkan adalah sebesar Rp. 

40.000.000 per bulan, namun dengan banyaknya para pesaing seperti Rumah 

Makan Ampera Dua Bunda, Ampera Dua Saudara  menyebabkan turunnya tingkat 

penjualan produk makanan di Rumah Makan Ampera Bude ini. Menurunnya 

tingkat penjualan produk disebabkan karena  kurangnya strategi pemasaran dalam 

mempromosikan produk makanan, karena strategi pemasaran yang saat ini 

berkembang hanya strategi dari mulut ke mulut sehingga para konsumen atau 

pelanggan kurang tertarik untuk membeli makanan di Rumah Makan Ampera 

Bude. Maka dari itu perusahaan harus lebih memperhatikan sistem pemasaran 
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agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk lainnya. Berikut ini 

adalah data penjualan produk Rumah Makan Ampera Bude dapat dilihat pada 

Tabel 1.1.  

 

Tabel 1.1 Omset Penjualan Rumah Makan Ampera Bude  

Bulan Minggu ke- Porsi Omset 

Nasi Bungkus Lauk-pauk 

September 
1 444 500 Rp. 7.500.000 

2 388 600 Rp. 7.700.000 

Oktober 

3 390 355 Rp. 6.000.000 

4 450 421 Rp. 7.000.000 

5 337 480 Rp. 6.400.000 

6 380 397 Rp. 6.200.000 

November 

7 412 470 Rp. 7.000.000 

8 398 502 Rp. 7.100.000 

9 360 480 Rp. 6.600.000 

10 372 378 Rp. 6.000.000 

Desember 
11 350 364 Rp. 5.700.000 

12 320 302 Rp. 5.000.000 

JUMLAH 4601 5249 Rp. 78.200.000  

Rata-rata Perminggu 383 437 Rp. 6.516.667 

Rata-rata Perbulan 1150 1312 Rp. 19.550.000 

(Sumber : Rumah Makan Ampera Bude) 

 

 
Gambar 1.1 Grafik Penjualan Rumah Makan Ampera Bude 2016 
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 Berdasarkan Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa secara 

keseluruhan penjualan makanan mengalami peningkatan pada bulan Oktober 

hingga November dan mengalami penurunan yang signifikan pada bulan 

Desember. Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan yang ada pada 

Rumah Makan Ampera Bude, Penulis juga menyebarkan kuesioner pendahuluan  

kepada pelanggan Rumah Makan Ampera Bude untuk mengetahui respon 

pelanggan terhadap produk Rumah Makan Ampera Bude serta kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh Rumah Makan Ampera Bude. Hasil penyebaran kuesioner 

pendahuluan dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan Gambar 1.2.  

 

Tabel 1.2 Hasil Penyebaran Kuesioner terhadap konsumen Rumah Makan 

Ampera Bude  

No 

Pertanyaan 

Rumah Makan 

Ampera Bude 

Iya Tidak 

1. Rasa memuaskan  14 6 

2 Penampilan produk menarik 7 13 

3 Macam rasa dan bentuk produk bervariasi 11 9 

4 Mutu produk tinggi (dilihat dari variasi makanan) 9 11 

5 Ukuran porsi sama dengan rumah makan yang lainnya 7 13 

6 Harga terjangkau  13 7 

7 Harga sesuai dengan kualitas produk  12 8 

8 Harga sebanding dengan variasi makanan yang lain 6 14 

9 Ada potongan harga bila membeli dalam jumlah besar 0 20 

10 Kemasan produk menarik  7 13 

11 Adanya promosi terhadap produk-produk 4 16 

12 Variasi makanan merupakan variasi yang vamiliar 

(terkenal) 

11 9 

13 Letak rumah makan ampera strategis  6 14 

14 Tempat parkir yang luas  5 15 

15 Kebersihan rumah makan  15 5 

(Sumber : Konsumen Rumah Makan Ampera Bude) 
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Gambar 1.2 Grafik Persentase Jumlah Responden  

 

 Dari hasil penyebaran kuesioner pada Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa 

presentase jumlah responden negatif lebih tinggi dibandingkan dengan presentase 

jumlah responden positif. Dari presentase jumlah responden dapat disimpulkan 

bahwa adanya permasalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan semakin 

menurun penjualan produk. Menurut pemilik Rumah Makan Ampera Bude, 

masalah dan kendala yang ada yaitu keterbatasan modal dalam menjalankan 

strategi pemasaran, usaha Rumah Makan Ampera Bude baru berdiri dan belum 

cukup dikenal oleh masyarakat, dan Rumah Makan Ampera Bude mempunyai 

beberapa pesaing identik yang sudah lebih dulu berdiri. Oleh karena itu untuk 

meningkatkan strategi pemasaran  perusahaan harus kreatif dan inovatif sehingga 

efektif untuk meningkatkan penjualan.  

 Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran 

yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di 

pasar sasaran. Marketing mix adalah kombinasi dari tujuh variabel atau kegiatan 

yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni Product (produk), 

Price (harga), Promotion (promosi), Place (lokasi), People (orang), Proses 

(proses), dan Phiysical evidence (fasilitas). 

 Seluruh strategi pemasaran dibangun di atas STP yaitu Segmenting, 

Targeting, dan Positioning. Perusahaan mencari sejumlah kebutuhan dan 
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kelompok yang berbeda di pasar, membidik kebutuhan dan kelompok yang dapat 

dipuaskan dengan cara yang unggul, dan memposisikan tawarannya sedemikian 

rupa sehingga pasar sasaran mengenal tawaran dan citra khas perusahaan tersebut.  

Dari latar belakang masalah yang ada peneliti melakukan penelitian pada 

usaha Rumah Makan Ampera Bude ini dengan Judul “ Analisis  Strategi Bauran 

Pemasaran (7P) Untuk Meningkatkan Omset Penjualan Berdasarkan 

Segmenting, Targeting, dan Positioning Pada Usaha Rumah Makan Ampera 

Bude”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana menentukan segmentasi, tergeting, dan positioning bagi 

usaha Rumah Makan Ampera Bude? 

2. Bagaimana pengaruh variabel bauran pemasaran (7P) terhadap 

keputusan pembelian makanan di Rumah Makan Ampera Bude? 

3. Bagaimana analisis strategi bauran pemasaran (7P) yang efektif untuk 

meningkatkan penjualan berdasarkan analisis segmenting, targeting, 

dan positioning?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dcapai dari penelitian ini yaitu : 

1. Menentukan segmenting, targeting dan positioning bagi usaha Rumah 

Makan Ampera Bude. 

2. Menganalisis pengaruh variabel bauran pemasaran (7P) terhadap 

keputusan pembelian makanan di Rumah Makan Ampera Bude. 

3. Menganalisis strategi bauran pemasaran (7P) yang efektif untuk 

meningkatkan omset penjualan berdasarkan analisis segmenting, 

targeting, dan positioning.  
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1.4 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka 

penelitian ini mempunyai beberapa batasan yaitu : 

1. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 

konsumen Rumah Makan Ampera Bude  

2. Data penjualan yang diambil dari Rumah Makan Ampera Bude adalah 

data penjualan tahun 2016 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh selama kuliah, 

tentang pentingnya strategi pemasaran dan mengetahui tanggapan-

tanggapan konsumen terhadap pelaksanaan strategi pemasaran di 

Rumah Makan Ampera Bude.  

2. Bagi perusahaan  

a. Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan dan sebagai bahan 

pertimbangan bagi pemilik usaha dalam melakukan strategi 

pemasaran usahanya.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan perbaikan pada 

aspek pemasaran sehingga akan meningkatkan omset penjualan 

bagi perusahaan.  

3. Bagi pembaca  

a. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian 

terkait tentang strategi bauran pemasaran.  

b. Sebagai informmasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang  strategi bauran pemasaran.  
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1.6 Posisi Penelitian  

Penelitian mengenai strategi bauran pemasaran sudah pernah dilakukan 

sebelumnya. Agar lebih memperjelas posisi penelitian ini maka penulis 

menyajikan beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian dengan 

topik yang sama, yang dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

Nama 

 (Tahun, Universitas) 

Judul Objek 

Penelitian 

Tujuan Metode/ 

Variabel 

A.A Md. Widia 

Adinata & I Gst. 

Agung Ketut Gede 

Suasana (2012) 
Fakultas Ekonomi 

Universitas Udayana 

(Unud), Bali 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran Terhadap 

Keputusan 

Pembelian Sepeda 

Motor Pada Toko 

Sekar Sari di 

Denpasar  

Produk 

Sepeda 

Motor 

Honda  

Mengetahui pengaruh 

variabel harga (price), 

lokasi (place), promosi 

(promotion) terhadap 

keputusan pembelian 

sepeda motor honda 

pada Toko Sekar Sari di 

Denpasar 

Korelasi 

Frendy Prasetya 

(2011)  

Universitas 

Diponegoro Semarang  

Analisis Pengaruh 

Diferensiasi, 

Promosi, dan 

Positioning 

Terhadap Keputusan 

Pembelian  

Sepeda 

Motor   

1. Menganalisis 

pengaruh strategi 

diferensiasi, promosi 

dan positioning 

terhadap keputusan 

pembelian  

Metode 

Korelasi. 

Variabel: 

Diferensiasi, 

promosi, dan 

positioning 

 

 

 

 

 

 

  2. Mengetahui 

bagaimana pengaruh 

strategi diferensiasi, 

promosi dan 

positioning terhadap 

keputusan pembelian 

 

Muntamah (2016)  
Universitas Islam  

Negeri Sultan Syarif  

Kasim Riau 

Analisis Strategi 

Bauran Pemasaran 

(7P) Berdasarkan 

Segmenting, 

Targeting, dan 

Positioning untuk   

Usaha 

Rumah 

Makan 

Ampera  

1. Menentukan 

segmenting, targeting 

dan positioning bagi 

usaha Rumah Makan 

Ampera Bude. 

  

Deskriptif & 

Korelasi. 

Bauran 

Pemasaran, 

Segmenting, 

Targeting 

dan 

Positionning  
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian Lanjutan 

Nama 

 (Tahun, 

Universitas) 

Judul Objek 

Penelitian 

Tujuan Metode/ 

Variabel 

 Meningkatkan 

Penjualan pada 

Usaha Rumah 

Makan Ampera 

Bude  

 2. Menganalisis 

pengaruh variabel 

bauran pemasaran 

(7P) terhadap 

keputusan pembelian 

makanan di Rumah 

Makan Ampera Bude. 

 

   3. Menganalisis strategi 

bauran pemasaran 

(7P) yang efektif 

untuk meningkatkan 

omset penjualan 

berdasarkan analisis 

segmenting, targeting, 

dan positioning.  

 

 

1.7 Sistematika Penulisan  

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

 Dalam Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, posisi 

penelitian dan sistematika penulisan penelitian.  

 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Pada bab ini menerangkan teori-teori yang menunjang atau dasar yang 

digunakan dan relevan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teori-

teori yang didapatkan bersumberkan dari jurnal, buku dan media lainnya 

yang dapat membantu secara teoritis dari penelitian yang digunakan.  

 

BABA III METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam bab ini berisi langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan, 

mulai dari melakukan studi pendahuluan melalui survey lapangan dan 

studi pustaka, identifikasi masalah, merumuskan masalah, menentukan 

tujuan, menentukan teknik pengumpulan data, alat yang digunakan untuk 
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pengumpulan data, dan selanjutnya melakukan pengolahan data, analisis 

dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran bagi 

perusahaan dan pebaca.  

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA   

 Bab ini berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan dengan teknik 

pengumpulan data, data tersebut terdiri dari data primer dan data skunder. 

Setelah data terkumpul barulah dilakukan pengolahan, data primer yang 

didapat dari penyebaran kuesioner diolah menggunakan SPSS untuk 

mengelompokkan konsumen menjadi beberapa segmen, kemudian 

diklakukan penetapan konsumen potensial sebagai target utama 

perusahaan. Data lainya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu menggambarkan kondisi perusahaan dan strategi pemasaran.  

 

BAB V ANALISA  

 Dalam bab ini berisi analisa dari hasil pengolahan data pada bab 

sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menganalisis strategi komunikasi 

pemasaran yang dilakukan. Analisa yang dilakukan adalah analisis 

deskriptif, analisis cluster untuk segmentasi pasar, analisis targeting, 

analisis positioning dan analisis korelasi.  

 

BAB VI PENUTUP 

 Bab terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian 

yaitu analisis strategi bauran pemasaran yang efektif untuk meningkatkan 

omset penjualan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan bisa 

diterapkan pada perusahaan.  

   


