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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai 

kedudukan yang makin penting. Meskipun kita berada atau sedang menuju 

dalam masyarakat yang berorientasi kerja yang memandang kerja adalah

sesuatu yang mulia adalah suatu organisasi yang ingin terus berkembang

bertahan dalam persaingan bisnis di era globalisasi sekarang ini,

membutuhkan lebih dari sekedar keunggulan teknologi, modal yang cukup 

kuat, namun juga memperhatikan faktor strategi pemasaran yang hebat,.

Pandangan yang dimiliki masyarakat menunjukkan hal tersebut dengan

semakin kuatnya permintaan untuk memperhatikan aspek manusia, teknologi 

serta faktor strategi pemasaran dalam ekonomi dalam setiap usaha. Berbagai 

keadaan, nilai-nilai tersebut bisa diselaraskan secara baik dengan aspek

teknologi.

Usaha atau bisnis yang bergerak dalam bidang penjualan pemasaran 

adalah salah satu usaha dari rangkaian produksi yang sangat menjanjikan 

keuntungan sehingga banyak dicermati dan digali potensinya oleh para

pengusaha. Hal ini dikarenakan para pengusaha menangkap adanya indikasi 

peluang usaha yang bagus dengan sisten pemaasaran yang tepat. 
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Faktor yang sebenarnya paling menentukan keseluruhan jalannya

produksi mulai dari awal proses produksi sampai akhir proses produksi,

dimana peran sumber daya manusia sangat mempengaruhi terhadap kualitas 

hasil produksi juga ditentukan oleh strategi pemasaran yang diciptakan. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai produktivitas 

tinggi di semua unit organisasi.

Sering kita dengar orang berbincang mengenai penjualan, pembelian, 

transaksi dan perdagangan, tetapi apakah yang di maksud dengan pemasaran? 

Masih banyak di antara kita menafsirkan dengan tidak seharusnya. Pemasaran 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia usaha dan juga

merupakan salah satu dari kegiatan kegiatan pokok yang di lakukan oleh para 

pengusaha dalam usahanya untuk berkembang, mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan dan untuk mendapatkan laba. Pemasaran

merupakan ujung tombak dari bisnis apapun. Berhasilnya tujuan bisnis suatu 

perusahaan tergantung pada keahlian mereka di bidang pemasaran salah

satunya karena betapapun baiknya aktifitas kegiatan yang dalam perusahaan 

tapi kalau tidak mampu memasarkan maka kelangsungan hidup perusahaan

akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Pemasaran adalah satu proses sosial dengan mana individu dan

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan

kelompok yang lainnya. Menurut William J. Stanton dalam buku Basu Swasta 

(1990 : 5) pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan kegiatan 

bisnis yang di tujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.
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Dari uraian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pemasaran

merupakan kegiatan manusia yang di arahkan untuk memenuhi dan

memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui proses pertukaran. 

Dengan demikian dapat di katakan bahwa hampir semua orang, baik langsung 

maupun tidak langsung ikut berkecimpung dalam pemasaran. Hal ini di

sebabkan karena mereka sama sama mempunyai keinginan dan kebutuhan. 

Pemasaran mencakup usaha perusahaan yang di mulai dengan

mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang perlu dipuaskan, menentukan

produk yang akan di produksi, menentukan harga produk yang sesuai,

menentukan cara cara promosi dan penyaluran produk.

Dari semua keterangan di ataslah yang melatar belakangi dan

mendorong untuk mengadakan penelitian, yang selanjutnya dituangkan dalam 

suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi  dengan judul “ANALISIS

PENENTUAN STRATEGI PEMASARAN PADA PT. AKSARA

SOLOPOS DI SURAKARTA”.

B. Perumusan Masalah

Berbagai aspek yang secara rutin harus di kerjakan oleh perusahaan 

antara lain aspek finansial, aspek personalia, aspek pemasaran, dimana

keseluruhan aspek tersebut harus selaras dalam pelaksanaannya sebagai

kegiatan manajemen total dalam suatu perusahaan.

Atas dasar tersebut diatas perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Apakah penetapan strategi pemasaran yang di gunakan oleh

PT. Aksara Solopos Di Surakarta di dasarkan pada kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman”.
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C. Batasan Masalah

Agar lebih mempermudah dalam melakukan analisa penelitian

terhadap perusahaan, maka penelitian ini penulis akan membatasi masalah, 

agar penelitian yang dilakukan menjadi lebih baik.

Pembatasan masalah tersebut adalah pada pendekatan analisis SWOT 

dengan mengacu pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang

berkaitan dengan jalannya kegiatan operasional perusahaan agar tetap dapat 

bersaing dengan perusahaan lain.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan bisa dicapai dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah dengan pendekatan analisis SWOT akan

meningkatkan hasil penjualan produk serta dapat tetap bertahan dalam

persaingan antar perusahaan terutama PT. Aksara Solopos Di Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Bagi penulis

Dengan penelitian ini penulis memperoleh gambaran tentang kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman pada PT. Aksara Solopos Di Surakarta.

2. Memberi masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan

dalam membuat kebijakan pasar terutama dalam menentukan strategi

pemasaran pada PT. Aksara Solopos di Surakarta .
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F. Sistematika Penulisan

Bab I         Pendahuluan

Menguraikan secara singkat tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika penyusunan skripsi.

Bab II       Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan di uraikan teori teori yang akan di gunakan 

oleh penulis sebagai dasar dalam penyusunan, penelitian ini

meliputi pengertian pemasaran, falsafah pemasaran, fungsi dan

tugas pemasaran, konsep pemasaran, unsur- unsur utama

pemasaran, kegiatan pemasaran, formulasi strategi, dan alat

analisa data.

Bab III      Metodologi Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang penulis 

pergunakan, yang di awali dengan kerangka pemikiran, hipotesa, 

metodologi penelitian dan langkah langkah dalam menganalisa 

data.

Bab IV      Pelaksanaan Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang profil perusahaan dan

kegiatan pemasaran serta hasil analisa data dan pembahasannya.

Bab V       Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran saran bagi PT.

Aksara Solopos Di Surakarta.


