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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemasaran merupakan bagian dari manajeman perusahaan dan juga 

salah satu faktor yang sangat penting, karena pemasaran akan mempengaruhi 

secara langsung terhadap kelancaran maupun keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya. Penting bagi perusahaan untuk mengatahui strategi 

pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk yang akan dijual di pasaran. 

Dengan strategi pemasaran tepat dan sesuai maka produk akan mudah 

diterima calon konsumen sehingga calon konsumen membeli produk yang 

akan dijual. Selain strategi pemasaran perusahaan perlu mengetahui posisi 

produk yang dijual. Posisi disini menujukkan perbandingan mengenai pangsa 

pasar dan pertumbuhan pasar dari para pesaingan produk yang sejenis dari 

perusahaan lain. Salah satu metode untuk mengetahui posisi produk di 

pasaran adalah menggunakan metode Boston Consulting Group (BCG).  

Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk-produk sangat 

tergantung pada kiat-kiat dan strategi pemasaran yang dilakukan karena 

dengan penerapan strategi pemasaran yang tepat, perusahaan dapat 

menciptakan dan memelihara serta mengembangkan permintaan konsumen 

secara menyakinkan dan berkesinambungan. Apabila omset penjualan 

mengalami peningkatan yang lambat, maka harus dianalisis apakah hal 
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tersebut disebabkan oleh kurang efektifnya strategi pemasaran yang dilakukan 

atau mungkin di pengaruhi oleh selera dan perilaku konsumen yang sudah 

berubah 

Untuk objek penelitian adalah industri furniture berbahan rotan yang 

terletak di trangsan yang merupakan central industri rotan di Surakarta Jawa 

Tengah tepatnya di CV Agung Rejeki Furniture . Indonesia memiliki sumber 

daya alam yang melimpah salah satunya rotan terbukti dengan Indonesia 

memasok 70% kebutuhan rotan seluruh dunia. Dengan sumber daya yang 

dimiliki seharusnya Indonesia menjadi penguasa indutri rotan. 

Melihat potensi yang dimiliki harus ditindak lanjutkan dengan 

bagaimana strategi pemasaran yang tepat untuk mendukung agar kedepanya 

indutri rotan di Trangsan ini maju dan berkembang. Kelebihan rotan 

dibandingan dengan kayu dalam hal pembuatan furniture adalah ringan, 

elastis, mudah dibentuk dan lebih murah. Sedangkan kelemahan utama rotan 

dibandingkan dengan kayu adalah mudah terkena kutu bubuk.  

Dalam dua tahun terakhir permintaan produk furniture rotan  

mengalami penurunan. Permintaan dari konsumen dalam dan luar negeri sepi 

berbeda dibandingan tahun-tahun sebelumnya.  Ini dapat dilihat dari gambar 

1.1 Volume Penjualan CV.Agung Rejeki Furniture dari tahun 2005-2011. 
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Gambar 1.1 Volume Penjualan CV Agung Rejeki Furniture 

Strategi pemasaran yang sudah CV Agung Rejeki Furniture dilakukan 

selama ini adalah menggunakan media online dengan promosi melalui 

website dan personal selling yaitu penjualan langsung berinteraksi 

menawarkan produk dan saling bertemu tatap muka dengan calon pembeli. 

Selama proses menawarkan produk itu penjual menjelaskan jenis produk, 

kegunaan produk, harga produk dan keunggulan produk. 

Dari uraian mengenai latar belakang masalah maka penulis 

mengangkat tema “Analisis Strategi Pemasaran Menggunakan Metode Boston 

Consulting Group (BCG) pada CV.Agung Rejeki Furniture  ” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ada dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apa pengaruh strategi pemasaran dengan jumlah volume penjualan produk 

b. Bagaimana hasil analisis strategi pemasaran dengan menggunakan 

pendekatan metode Boston Consulting Group (BCG)  

 

1.3 Batasan Masalah  

Agar dalam pelaksanaannya lebih mengarah pada maksud dan tujuan 

penulisan, maka dilakukan pembatasan permasalahan: 

a. Perusahaan  yang diteliti adalah CV. Agung Rejeki Furniture 

b. Bagian yang diteliti dalam perusahaan adalah bagian pemasaran 

c. Perusahaan pesaingan yang diteliti adalah perusahaan furniture rotan yang 

ada di pusat industri rotan Trangsan  

d. Metode yang digunakan adalah Metode Boston Consulting Group (BCG)  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a.  Untuk membuat strategi pemasaran yang akan diterapkan CV. Agung Rejeki 

Furniture 

b. Mengetahui posisi produk CV. Agung Rejeki Furniture 

c. Mengetahui posisi produk pesaing  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dari penelitian ini dapat meberikan manfaat bagi : 

a. Bagi Peneliti 

Sebagai proses pembelajaran dan mempraktekkan metode yang 

dipelajari di bangku perkuliahan untuk menghadapi masalah di dunia nyata 

dalam masalah ini analisis pemasaran produk. 

b. Bagi perusahaan 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan menggenai strategi pemasaran yang akan diambil dan 

mengetahui kekuatan daya saing produk sejenis dengan perusahaan lain. 

c. Bagi pembaca 

Sebagai referensi bagi orang yang akan melakukan penelitian dimasa 

yang akan datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penilitian Tugas akhir ini terdiri dari enam bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini terdiri tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 
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pemahaman yang lebih baik dari penulis ke pembaca mengenai 

maksud dan tujuan penelitian ini 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Isi dalam bab ini adalah konsep dasar  metode Boston Consulting 

Group (BCG) dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan referensi-referensi 

lain, yang digunakan dalam penyelesaian masalah, serta penjelasan 

tentang peran metode yang digunakan dalam rangkaian proses 

penyelesaian masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, tata cara penelitian, data yang 

diperlukan serta cara analisa yang akan digunakan dengan 

menampilkan rangkaian proses penelitian.  

BAB IV : PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS  

HASIL PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menerangkan  keseluruhan proses peneltian dan pengumpulan 

data, pengolahannya serta hasil pengolahan data yang nantinya dapat 

di ambil kesimpulan dan saran. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab penutup ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan 

saran  bagi perusahaan tempat penelitian 

 


