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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia perekonomian dewasa ini terasa begitu pesat dari 

waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya sektor swasta 

yang merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan penting 

dalam perekonomian modern. Semakin maju perekonomian sebuah Negara maka 

konstribusi sektor swasta makin berperan aktif dan meningkat, baik terhadap 

pertumbuhan maupun pembangunan ekonomi. Sektor usaha kecil maupun 

menengah kini telah mampu mendominasi perekonomian Indonesia dari segi 

kuantitas, konsumen kini dihadapkan dengan berbagai macam pilihan yang 

bervariasi untuk memenuhi kebutuhanya. Para pengusaha kinipun berlomba-

lomba untuk menawarkan barang dan jasa dengan sistem pemasaran yang 

beragam mulai dari pasar tradisional hingga sistem waralaba. 

 Berdasarkan Peraturan menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2006, waralaba 

adalah perikatan antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dimana 

penerima waralaba diberikan hak untuk menjalankan usaha dengan memanfaatkan 

dan atau menggunakan hak kekayaan intelektual atau penemuan atau cirri khas 

usaha yang dimiliki pemberi waralaba dengan suatu imbalan berdasarkan 

persyaratan yang ditetapkan dengan sejumlah kewajiban dukungan konstribusi 

operasional yang berkesinambungan. 
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 Untuk itu setiap perusahaan akan berusaha memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada semua pelangganya dan menentukan strategi yang tepat yang akan 

berdampak pada maju mundurnya sebuah perusahaan dengan taktik dan strategi 

yang harus diselaraskan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini 

sangat penting karena pemahaman yang baik akan kebutuhan, keinginan dan 

permintaan konsumen akan memberikan masukan penting untuk merancang 

strategi pemasaran yang tepat (Kotler dan Amstrong, 2001:8). 

 Indomaret didirikan pada tahun 1998, dengan gerai yang diberi nama 

Indomaret. Sejalan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk 

lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan konsumen, ketrampilan 

pengoperasian toko dan pergeseran perilaku belanja masyarakat ke gerai modern. 

Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret, dengan badan hukum  PT. 

Indomarco Prismatama yang memiliki visi “menjadi jaringan ritel yang unggul” 

serta moto “mudah dan hemat”. 

 Sedangkan menurut Asosiasi Franchise Indonesia, yang dimaksud dengan 

waralaba ialah suatu system pendistribusian barang atau jasa kepada pelanggan 

akhir, dimana pemilik merek (franchisor) memberikan hak kepada individu atau 

perusahaan untuk melaksanakan bisnis dengan merek, nama, system, prosedur dan 

cara-cara yang telah ditetapkan sebelumya (Nurlina, 2011). 

 Berkaitan dengan hal tersebut industry waralaba kini dituntut untuk bisa 

memasarkan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen, 

sehingga dapat memenuhi selera konsumen. Nutuk bisa memenuhi selera 

konsumen, perusahaan harus bisa memahami posisi bisnis mereka dan juga 
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menyiapkan strategi-strategi agar tetap dapat bersaing dengan competitor. Kotler 

(2005:339) mendefiniskan positioning sebagai tindakan merancang tawaran dan 

citra perusahaan sehingga menempati posisi yang khas (diantara para pesaing) di 

dalam benak pelanggan. 

 Semakin baik posisi bisnis sebuah perusahaan diantara perusahaan sejenis 

akan menanam brand image dibenak konsumen, dengan kata lain perusahaan 

dapat menjadi leader dan keuntungan yang mungkin diperoleh akan semakin 

besar. Positioning yang tepat dan diferensiasi yang kuat menciptakan brand image 

dan brand identity yang kuat di benak pelangganya (Kartajaya, 2005:39). 

 Indomaret berupaya “menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel 

waralaba yang unggul dalam persaingan global”. Tahun 1997 Indomaret 

memperkenalkan sistem kemitraan dengan membuka peluang bagi masyarakat 

untuk turut serta memiliki dan mengelola sendiri gerai Indomaret. Mitra usaha ini 

meliputi : koperasi, badan usaha dan perorangan. 

 Persyaratan waralaba dirancang sederhana dan ekonomis sehingga 

memudahkan masyarakat berpatisipasi dan memiliki usaha ini berdasarkan sikap 

saling percaya dan menguntungkan. 

 Sistem waralaba Indomaret telah teruji dengan jumlah gerai waralaba yang 

meningkat tajam. Hal ini juga diakui pemerintah dengan diberikanya penghargaan 

“Perusahaan Waralaba Unggul 2003” oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Ini 

merupakan penghargaan pertama yang diterima perusahaan ritel waralaba 

nasional. 
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 Melihat pentingnya peranan dalam menentukan strategi bisnis, khususnya 

pada strategi Indomaret, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Swot dalam Menentukan Strategi Pemasaran Bisnis Indomaret 

Cabang Pabelan”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mencoba melihat kebijakan dan 

strategi pemasaran yang digunakan waralaba Indomaret di kota Pabelan sehingga 

mampu menunjukkan hasil yang luar biasa. Adapun rumusan masalah pada 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Apakah faktor-faktor internal dapat menentukan strategi perusahaan? 

2. Apakah faktor-faktor eksternal dapat menentukan strategi perusahaan? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingatnya luasnya permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, 

dalam usaha untuk menghindari penyimpangan penafsiran pada perumusan 

masalah diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada strategi pemasaran yang diterapkan Waralaba 

Indomaret di kota Pabelan dalam menghadapi persaingan. 

2. Responden pada penelitian ini adalah pihak manajemen Waralaba 

Indomaret di kota Pabelan yang mengetahui keadaan perusahaan ditinjau 
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dari segi variabel internal dan eksternal, serta penambahan responden 

untuk menganalisis dari segi faktor eksternalnya. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor-faktor internal dalam menentukan strategi perusahaan. 

2. Mengetahui faktor-faktor eksternal dalam menentukan strategi perusahaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan 

serta dapat digunakan untuk informasi bagi perusahaan dalam mengambil 

keputusan tentang kebijakan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat terus 

berkembang. 

2. Bagi penulis 

Dapat mengimplementasikan ilmu yang kita dapat selama kuliah 

dan menambah wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti dalam penelitian sehingga dapat diterapkan dalam dunia usaha 

secara langsung. 

3. Bagi pihak lain 

Memberi konstribusi serta menjadi bahan referensi bagi pihak lain 

yang akan melakukan penelitian serupa mengenai strategi pemasaran. 


