
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.

Karena itu untuk memajukan usaha kecil yang memiliki daya saing yang kuat

adalah dengan membangun strategi pemasaran yang baik dan tepat sasaran.

Pemasaran merupakan upaya mengatur strategi dan cara agar konsumen mau

mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk menggunakan produk atau jasa

yang ditawarkan sebuah perusahaan, dalam hal ini usaha kecil dan menengah.

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.

Bauran pemasaran (marketing mix) adalah seperangkat alat pemasaran

yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya

di pasar sasaran. Swastha dan Sukotjo (1995) mengatakan 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), Process (proses) dan Physical evidence

(fasilitas).

Seluruh strategi pemasaran dibangun di atas STP yaitu Segmenting,

Targeting, dan Positioning. Perusahaan mencari sejumlah kebutuhan dan

kelompok yang berbeda di pasar, membidik kebutuhan kebutuhan dan kelompok

yang dapat dipuaskannya dengan cara yang unggul, dan selanjutnya

memposisikan tawarannya sedemikian rupa sehingga pasar sasaran mengenal

tawaran dan citra khas perusahaan tersebut.

Rencana pemasaran bukan hanya untuk perusahaan raksasa yang bersaing

dalam pasar internasional, walaupun kecil ukurannya dan anggaran pemasarannya

tidak dapat dibandingkan dengan pesaing besarnya. Bukan berarti wirausahawan

tidak mempunyai kekuatan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang
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efektif. Dalam perusahaan kecil fungsi pemasaran melekat pada seluruh

perusahaan, mempengaruhi setiap aspek kegiatan, dari keuangan dan produksi

hingga perekrutan dan pembelian dan juga dalam kesuksesan perusahaan. Sejalan

dengan lingkungan bisnis global yang semakin bergolak dan persaingan yang

ketat, pemilik usaha kecil harus memahami pentingnya megembangkan strategi

pemasaran yang relevan, kesuksesan dan keberlangsungan hidup mereka

bergantung pada hal ini.

Secara nasional usaha kecil dan menengah mempunyai kedudukan, potensi

dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan tujuan

pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada

khususnya. Peran ini dapat dilihat dalam hal penyediaan kesempatan usaha

lapangan kerja dan peningkatan ekspor. Dapat dilihat bahwa usaha kecil dan

menengah lebih mampu untuk bertahan lebih lama dari krisis ekonomi, karena

mempunyai karakteristik yang lebih fleksibel dan lebih memanfaatkan sumber

daya lokal sehingga bisa diandalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi.

Data badan pusat statistik (BPS) tahun 2013 menunjukkan dalam beberapa

kurun waktu terakhir angka pertumbuhan ekonomi Indonesia bertahan di kisaran

6,3 %. Jika dilihat dari produk domestik bruto (PDB), maka kosumsi masyarakat

merupakan faktor penyumbang terbesar yang mencapai lebih 55,64%. Konstribusi

konsumsi masyarakat terhadap PDB ini cukup konstan dari tahun ke tahun. Jika

melihat konstribusinya maka setiap pertumbuhan 1% konsumsi rumah tangga

akan menyumbang 2,04% pertumbuhan PDB. Dengan demikian bisa dikatakan

bahwa saat ini konsumsi masyarakat merupakan motor penggerak dari

perekonomian Indonesia.

Konsumsi masyarakat sendiri dibagi menjadi dua kategori, yakni makanan

dan non makanan. Berikut adalah data tentang pengeluaran per kapita masyarakat

Indonesia per bulan dalam kurun waktu 2009-2012:
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Tabel 1.1 Persentase Pengeluaran Masyarakat Per Kapita 2009-2012
Kelompok Barang 2009 2010 2011 2012

A Makanan
Padi-padian 8.86 8.89 8.37 7.9

Umbi-umbian 0.51 0.49 0.48 0.42

Ikan 4.29 4.34 4.12 4.08

Daging 1.89 2.10 2.19 2.26

Telur dan Susu 3.27 3.20 2.86 2.74

Sayur-sayuran 3.91 3.84 3.72 3.62

Kacang-kacangan 1.57 1.49 1.31 1.32

Buah-buahan 2.05 2.49 2.06 2.28

Minyak dan lemak 1.96 1.92 1.79 1.79

Bahan Minuman 2.02 2.26 1.93 1.68

Bumbu-bumbuan 1.08 1.09 1.02 0.96

Konsumsi Lainnya 1.33 1.29 1.07 1.01

Makanan dan Minuman jadi 12.63 12.79 11.83 11.65

Tembakau dan sirih 5.26 5.25 5.73 6

Jumlah Makanan 50.62 51.43 48.46 52.08
B Bukan Makanan

Perumahan dan fasilitas rumah tangga 19.89 20.36 18.92 21.05

Pakaian dan jasa 17.49 16.78 17.97 17.84

Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala 3.33 3.38 6.96 1.74

Barang-barang tahan lama 5.88 5.14 4.76 5.15

pajak dan asuransi 1.41 1.57 1.51 1.48

Keperluan pesta dan upacara 1.36 1.32 1.43 1.65

Jumlah Bukan Makanan 49.38 48.57 51.54 48.92
(Sumber: Data BPS 2013)

Jika mencermati data di atas, dalam konsumsi rumah tangga sektor

makanan, jenis makanan dan minuman jadi menduduki peringkat teratas melebihi

pengeluaran untuk padi-padian, sayur-sayuran, ikan maupun daging. Data tersebut

menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat Indonesia sudah bergeser yang

dulunya padi-padian selalu menjadi primadona sekarang masyarakat cenderung

lebih suka mengkonsumsi makanan siap saji atau instan. Data inipun

menunjukkan relevansinya jika kita melihat pertumbuhan industri makanan dan

minuman saat ini. Pada tahun 2011 Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman

Indonesia (GAPMMI) mencatat bahwa nilai penjualan makanan dan minuman

mencapai 600 triliun sedangkan tahun 2012 meingkat hingga 700 triliun.
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Pertumbuhan industri makanan dan minuman ini tidak mustahil akan

semakin tumbuh, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 240 juta

orang, merupakan pasar domestik yang sangat potensial. Ditambah lagi saat ini

daya beli masyarakat sedang menunjukkan trend positif. Hal ini setidaknya

tercermin dari tingkat keyakinan masyarakat dan indeks ekspektasi konsumen

yang menunjukkan optimisme masyarakat terhadap tingkat penghasilan dan daya

beli yang akan terus meningkat di masa mendatang. Dari data-data tersebut, maka

industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang akan terus

tumbuh. Diantara kota-kota di Indonesia yang mengalami pertumbuhan industri di

sektor makanan dan minuman adalah kota Pekanbaru.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Berbagai industri tumbuh

untuk mendukung perekonomian dan perdagangan di Kota Pekanbaru. Industri

tersebut bergerak di bidang jasa, konsumsi, transportasi, perhubungan dan yang

lainnya. Industri konsumsi dalam hal ini industri makanan dan minuman

merupakan jenis industri yang banyak berkembang di Kota Pekanbaru. Makanan

contohnya kue karamel, kue-kue basah, kue-kue kering, aneka roti, kerupuk

bayam dan semacamnya mampu menarik turis domestik maupun mancanegara

untuk menjadikan produk tersebut sebagai oleh-oleh atau dinikmati sendiri.

Perkembangan jumlah industri makanan dan minuman di Kota Pekanbaru dapat

dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Perkembangan Industri Makanan dan Minuman di Kota Pekanbaru

Tahun
Jumlah Industri Tenaga Kerja Investasi

Makanan Minuman Makanan Minuman Makanan Minuman

2007 6 15 28 82 295,000,000 983,200,000

2008 5 5 14 30 194,000,000 460,000,000

2009 3 6 19 50 70,000,000 662,030,000

2010 3 7 26 29 80,000,000 1,371,000,000

2011 7 9 63 60 355,000,000 562,000,000
Sumber: Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pekanbaru

(Dalam  Uli Sidauruk:2012)

Persaingan sektor usaha kuliner di kota Pekanbaru dalam memperebutkan

pasar ini cukup berat. Industri  makanan dan minuman yang terdapat dalam data

di atas hanyalah industri atau perusahaan yang mendaftarkan usahanya dan
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tercatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, sedangkan

masih banyak lagi usaha-usaha kecil lainnya yang juga bergerak dalam sektor

makanan dan minuman yang belum tercatat. Usaha-usaha kuliner di Pekanbaru

saat ini tumbuh subur bagaikan jamur di musim hujan, terutama usaha-usaha kaki

limanya. Hampir di setiap jalan-jalan yang ada di Pekanbaru selalu ramai dan

dipenuhi oleh gerai-gerai makanan dan minuman, mulai dari makanan untuk

cemilan seperti aneka gorengan, tela-tela, martabak, roti bakar, pisang keju, ada

juga yang berbentuk bisnis waralaba seperti kebab, friech chicken dan burger.

Selain itu masih banyak lagi gerai-gerai makanan yang termasuk makanan berat

seperti restoran, rumah makan, ampere, warung pecel lele Lela, Pemuda

Semarang, Pak Ulis, Eyang Progo, Cak Rohim dan masih banyak lagi lainnya.

Usaha-usaha ini hadir dengan berbagai konsep, mulai dari yang bersifat

tradisional dan sederhana sampai yang meghadirkan konsep modern. Meskipun

usaha-usaha ini masih berskala kecil, tapi cukup menjanjikan untuk bisa

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja.

Royal Pizza merupakan salah satu usaha makanan yang ikut meramaikan

pasar sektor industri makanan cepat saji di Pekanbaru. Usaha ini baru berdiri pada

pertengahan bulan Juni 2013 lalu dan baru berjalan sekitar tiga bulan. Royal Pizza

beralamat di Jl. Kereta Api Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan

Damai. Usaha ini bergerak di bidang makanan cepat saji, produknya yaitu pizza

dengan berbagai rasa. Royal Pizza hadir untuk melayani pangsa pasar menengah

ke bawah. Konsep yang ditawarkan cukup unik yaitu menyajikan pizza yang lezat

dengan cita rasa Indonesia, yang pas untuk lidah orang Indonesia dengan harga

yang terjangkau bagi semua kalangan. Konsep tersebut digambarkan melalui

slogan “Rasa Berkualitas Harga Bersahabat” dan slogan lainnya yaitu “Royal

Pizza, Pizzanya Orang Indonesia”. Harga yang ditawarkan mulai dari 13 ribu

sampai 20 ribu per porsinya. Dengan harga tersebut konsumen sudah bisa

menikmati pizza yang lezat bersama teman atau keluarga karena ukurannyapun

cukup besar yaitu dengan diameter 20 cm yang bisa dibagi menjadi 8 potong per

porsinya.
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Royal Pizza bukanlah satu-satunya gerai pizza yang ada di Pekanbaru.

Meskipun tidak seramai produk makanan lainnya, namun ada beberapa gerai pizza

yang sudah lebih dulu ada di Pekanbaru. Pada tabel berikut ditampilkan beberapa

gerai pizza yang ada di Pekanbaru yang merupakan pesaing langsung dari Royal

Pizza.

Tabel 1.3 Gerai Pizza yang Ada di Pekanbaru
No Merk Lokasi Harga
1 Pizza Hut Jl. Jendral Sudirman Rp50.000 – Rp100.000
2 Paparon's Jl. Diponegoro Rp50.000 – Rp100.000
3 Radja Pizza Jl. Paus, Kec. Marpoyan Damai Rp10.000 - Rp15.000
4 Pizza Menara Jl. Paus, Kec. Marpoyan Damai Rp10.000 - Rp15.000
5 Pizza Rakyat Jl. Bukit Barisan, Harapan Raya Rp11.000 – Rp16.000

Sebagai usaha baru, Royal Pizza perlu merancang strategi pemasaran yang

tepat untuk dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar yang tujuan

akhirnya adalah meningkatkan omset penjualan sesuai yang ditargetkan oleh

perusahaan. Adapun omset penjualan yang dapat diperoleh perusahaan saat ini

masih terhitung kecil, omset penjualan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Omset Penjualan Royal Pizza Perminggu
Bulan Minggu ke- Porsi Omset

Juni
1 69 Rp    1,028,000
2 85 Rp    1,200,000

Juli

3 92 Rp    1,220,000
4 94 Rp    1,303,000
5 105 Rp    1,460,000
6 115 Rp    1,622,000

Agustus

7 80 Rp    1,081,000
8 85 Rp    1,265,000
9 96 Rp    1,279,000
10 86 Rp    1,184,000

September
11 104 Rp    1,416,000
12 107 Rp    1,472,000

JUMLAH 1118 Rp 15,530,000
Rata-rata Perminggu 93 Rp   1,294,167
Rata-rata Perbulan 372 Rp   5,176,666

(Sumber: Royal Pizza)
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa omset perbulan yang diperoleh

perusahaan saat ini adalah Rp5.176.666 dengan penjualan sebanyak 372 porsi.

Sedangkan rata-rata omset perminggunya adalah Rp1.294.167 dengan jumlah

penjualan rata-rata sebanyak 93 porsi. Berarti rata-rata penjulan perharinya yaitu

lebih kurang 12 porsi dengan omset Rp1720.000 perhari. Hal ini masih jauh dari

yang diharapkan perusahaan, dimana perusahaan menargetkan omset penjualan

perbulannya yaitu sebesar Rp10.000.000 dengan omset perharinya 350 ribu dan

jumlah penjualan rata-rata sebanyak 25 porsi. Untuk mencapai target

penjualannya, perusahaan melakukan kegiatan promosi berupa penyebaran brosur

kepada masyarakat sekitar lokasi penjualan dan kepada konsumen yang datang

membeli. Akan tetapi dalam hal promosi ini perusahaan masih lebih banyak

mengandalkan cara tradisional yaitu bentuk promosi dari mulut ke mulut. Hal ini

tentunya belumlah cukup efektif untuk memperkenalkan produkya secara cepat

kepada masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu

dilakukan suatu kegiatan promosi yang terencana dengan baik untuk bisa

mengkomunikasikan keberadaan dan nilai dari produk Royal Pizza kepada target

konsumen yang tepat dengan cara yang tepat pula.

Masih rendahnya omset yang diperoleh perusahaan saat ini dan grafik

penjualan yang cenderung menurun mengindikasikan bahwa terdapat suatu

permasalahan pada usaha Royal Pizza. Permasalahan tersebut tidak hanya pada

strategi promosi tetapi bisa juga pada elemen bauran pemasaran lainnya seperti

produk, harga, lokasi, orang, proses dan fasilitas/lingkungan. Dengan demikian

perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis keseluruhan elemen bauran

pemasaran agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Setelah

mendeskripsikan semua elemen bauran pemasaran pada usaha Royal Pizza dan

mengetahui pokok permasalahannya maka selanjutnya dilakukan perancangan

strategi bauran pemasaran (marketing mix 7P) berdasarkan analisis segmenting,

targeting, dan positioning guna mengelompokkan pasar, kemudian penetapan

target pasar potensial, dan pemilihan posisi yang tepat bagi Royal Pizza dalam

benak konsumen.
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Sebagai usaha baru dan masih berskala kecil, Royal Pizza memiliki

hambatan berupa keterbatasan modal dalam menjalankan strategi pemasarannya.

Oleh karena itu perusahaan dituntut harus bisa merancang dan merencanakan

suatu program pemasaran yang kreatif dan inovatif sehingga efektif untuk

meningkatkan penjualan. Maka dari uraian diatas dapat diidentifikasi beberapa

masalah yang ada pada usaha Royal Pizza yaitu:

1. Omset penjualan yang diperoleh masih jauh dari target perusahaan dan

cenderung menurun.

2. Royal Pizza merupakan usaha yang baru berdiri dan belum cukup dikenal

oleh masyarakat.

3. Royal Pizza mempunyai beberapa pesaing identik yang sudah lebih dulu

berdiri di Pekanbaru.

4. Belum adanya strategi pemasaran yang terencana dengan baik.

5. Adanya keterbatasan modal dalam menjalankan strategi pemasaran.

Dari masalah-masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian pada usaha Royal Pizza ini dengan judul “Perancangan Strategi

Bauran Pemasaran (7P) Untuk Meningkatkan Omset Penjualan

Berdasarkan Analisis Segmenting, Targeting, dan Positioning Pada Usaha

Royal Pizza, Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana menentukan segmenting, targeting dan positioning bagi

usaha Royal Pizza?

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

keputusan pembelian produk Royal Pizza?

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

untuk meningkatkan penjualan berdasarkan analisis segmenting,

targeting, dan positioning ?
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4. Bagaimana efektifitas hasil perancangan strategi bauran pemasaran

yang diterapkan pada usaha Royal Pizza?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Menyusun segmenting, targeting dan positioning bagi usaha Royal

Pizza.

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel bauran pemasaran

(7P) terhadap keputusan pembelian produk Royal Pizza.

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

meningkatkan omset penjualan berdasarkan analisis segmenting,

targeting, dan positioning.

4. Mengukur efektifitas hasil perancangan strategi bauran pemasaran

yang diterapkan pada usaha Royal Pizza.

1.4 Batasan Masalah

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

penelitian ini mempunyai beberapa batasan yaitu:

1. Pengukuran efektifitas hasil perancangan strategi bauran pemasaran

dilakukan dengan menganalisa perbandingan omset penjualan yang

diperoleh perusahaan dalam jangka waktu satu bulan sebelum dan

sesudah strategi bauran pemasaran diterapkan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

a. Bisa mengaplikasikan ilmu yang telah diterima di bangku kuliah

dalam kenyataan di lapangan.

b. Bisa merasakan manfaat langsung dari hasil penelitian, karena

kebetulan penulis merupakan pemilik langsung dari usaha Royal

Pizza tersebut.
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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 informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan

tentang strategi bauran pemasaran.

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 1.5 Posisi Penelitian
Nama

(Tahun, Universitas)
Judul Objek

Penelitian
Tujuan Metode /

Variabel
AA. Md. Widia
Adinata &
I Gst. Agung Ketut
Gede Suasana (2012)
Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana
(Unud), Bali

Pengaruh Bauran
Pemasaran Terhadap
Keputusan
Pembelian Sepeda
Motor Honda 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)
Skripsi 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
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Tabel 1.5 Posisi Penelitian (lanjutan)
Nama

(Tahun, Universitas)
Judul Objek

Penelitian
Tujuan Metode /

Variabel
2. Mengetahui

bagaimana pengaruh
strategi diferensiasi,
promosi dan
positioning terhadap
keputusan pembelian

Jerry Victer Soritua
Sinaga (2009)
Skripsi Universitas
Sumatra Utara

Pengaruh Strategi
Komunikasi Pemasaran
Terhadap Keputusan
Memilih Kartu Pra
Bayar Telkomsel di
Kelurahan Padang Bula

Kartu Pra
Bayar
Telkomsel

Melihat sejauh mana
besar pengaruh strategi
komunikasi pemasaran
terhadap keputusan
memilih kartu pra
bayar telkomsel di
Kelurahan Padang
Bulan

Metode
Korelasi.
Variabel:
Strategi
Komunikas
Pemasaran

Serli Wijaya (2006)
Jurnal Universitas
Kristen Petra Surabaya

Analisa Segmentasi,
Penentuan Target Dan
Posisi Pasar
Pada Restoran Steak
Dan Grill Di Surabaya

Restoran
steak dan
grill

Menyusun Segmentasi,
menentukan target dan
posisi pasar restoran
steak dan grill
di Surabaya

Deskriptif.
Segmentasi,
Target dan
Posisi

Azirwan Mustakim
(2013)
Tugas Akhir
Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau

Perancangan Strategi
Bauran Pemasaran (7P)
Untuk Meningkatkan
Penjualan Berdasarkan
Analisis Segmenting,
Targeting,dan
Positioning Pada Usaha
Royal Pizza, Pekanbaru

Usaha
Makanan
(Pizza)

1. Menyusun
segmenting, targeting
dan positioning.

2.Menganalisis
pengaruh bauran
pemasaran terhadap
keputusan pembelian
produk Royal Pizza.

3.Merancang strategi
bauran pemasaran
yang efektif untuk
meningkatkan
penjualan
berdasarkan analisis
segmenting,
targeting, dan
positioning.

4.Mengevaluasi hasil
perancangan strategi
bauran pemasaran.

Deskriptif &
Korelasi.
Bauran
Pemasaran,
Segmenting,
Targeting,
dan
Positioning
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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

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, seperti

pengertian pemasaran, strategi bauran pemasaran, strategi komunikasi

pemasaran, penjelasan mengenai segmenting, targeting dan positioning,

langkah-langkah dalam merencanakan strategi pemasaran, alat bauran

promosi, serta teori-teori tentang metodologi penelitian seperti pengertian

populasi, sampel, cara menentukan ukuran sampel, skala pengukuran, dan

lain sebagainya.

BAB 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

pegumpulan data, dan selanjutnya melakukan pengolahan data, analisis

dan terakhir menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran bagi

perusahaan dan pembaca.

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 sekunder.

Setelah data terkumpul barulah dilakukan pengolahan, data primer yang di

dapat dari penyebaran kuesioner diolah menggunakan SPSS untuk

mengelompokkan konsumen menjadi beberapa segmen, kemudian
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dilakukan penetapan konsumen potensial sebagai target utama perusahaan.

Data lainnya diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu

menggambarkan kondisi perusahaan dan strategi pemasaran yang

dijalankan, kemudian merancang strategi bauran pemasaran yang efektif

untuk bisa diterapkan pada perusahaan.

BAB V ANALISA

Dalam bab ini berisi analisa dari hasil pengolahan data pada bab

sebelumnya, hal ini dilakukan untuk menganalisis rancangan 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 rancangan strategi bauran pemasaran yang efektif untuk

meningkatkan omset penjualan yang sesuai dengan kondisi perusahaan

dan bisa diterapkan pada perusahaan.


