
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Suatu perusahaan akan menghadapi persaingan dengan perusahaan lain dalam

perlombaan mendapatkan pangsa pasar yang besar sehingga mendapatkan

keuntungan yang sebesar-besarnya. Persaingan akan semakin hangat pada saat

perusahaan melakukan berbagai cara dalam mendapatkan kemenangan. Setiap cara

untuk menang (tentunya yang diperbolehkan oleh aturan-aturan yang ada) akan

diarahkan untuk mendapatkan pangsa pasar (market share) yang sebesar-besarnya,

sehingga eksistensi perusahaan dalam industri tertentu menjadi kuat.

Perencanaan perusahaan menjadi lebih baik apabila perusahaan tahu apa yang

harus dilakukan dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan lain. Berbagai

cara dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah dari para pesaing. Persaingan

yang terjadi pada perusahaan bisa terjadi pada berbagai macam interaksi sosial. Oleh

karena itu, harus dicari suatu cara dalam membuat keseimbangan dari pertentangan

antara pihak, sehingga terjadi keselarasan dalam beraktivitas.

Teori permainan (games theory) merupakan salah satu solusi dalam

merumuskan keadaan persaingan antara berbagai pihak dan berbagai kepentingan.

Pendekatan dalam teori permainan akan memberikan suatu gambaran yang sistematis

dari para pelaku persaingan atau kita sebut para pemain, dalam memaksimumkan

usaha untuk mencapai tujuannya. Teori ini menjadi terkenal oleh Jon Von Neumann

dalam karyanya yang berjudul “Theory and Practice of Games and Economic

Behaviour”, yang dipublikasikan pada tahun 1944.

Banyaknya perusahaan yang ada di pasaran saat ini, membuat konsumen bebas

memilih kualitas yang sesuai dengan keinginan. Hal ini membuat persaingan

semakin ketat dan memungkinkan terjadinya perebutan pasar. Masing-masing

produsen harus mengetahui sejauh mana tingkat kompetitifnya terhadap kompetitor
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dalam meraih pangsa pasar, sehingga diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat

untuk produk tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan strategi

pemasaran produk. Sehingga penulis memberikan judul dalam tugas akhir ini dengan

judul “Penerapan Teori Permainan dalam Strategi Pemasaran Produk”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana menentukan strategi

pemasaran produk menggunakan teori permainan?”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada tugas akhir ini hanya sampai pada penentuan keputusan

strategi pemasaran produk menggunakan strategi campuran dengan metode simpleks.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan strategi pemasaran

produk, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan untuk menentukan strategi

pemasaran untuk menghasilkan keuntungan maksimal.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

a. Meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa dalam menerapkan teori yang

diperoleh di bangku perkuliahan dengan mengaplikasikannya di luar bangku

perkuliahan.

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat menganalisis

hubungan antara teori yang diperoleh diperkuliahan dengan penerapannya di

lapangan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdiri dari beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan yaitu teori

permainan.

Bab III Metodologi

Bab ini berisikan studi literatur yang digunakan penulis dan berisikan

langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tugas akhir ini.

Bab IV Pembahasan

Bab ini berisikan tentang penggunaan teori permainan untuk membantu

pengambilan keputusan strategi pemasaran.

Bab V  Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh uraian dan saran.


