
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perdagangan global dan kemajuan teknologi bisa berdampak 

pada persaingan dalam menembus pasar baik skala tingkat nasional maupun 

tingkat internasional. Memasuki  era  globalisasi  sekarang  ini peranan kegiatan 

perdagangan internasional  sangat  penting.  Perdagangan  internasional  sangat  

mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena dalam perdagangan 

internasional semua negara bersaing di pasar internasional. Maka, dengan adanya 

kondisi tersebut para pelaku usaha dituntut untuk mengeluarkan produk-produk 

berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar nasional maupun internasional. 

Menurut Mulyadi, dkk (2012) pemasaran suatu produk merupakan suatu 

kegiatan bisnis dalam organisasi usaha yang memiliki nilai strategis dengan tujuan 

untuk memasarkan produk yang dihasilkannya sehingga akan terjadi perubahan 

nilai dari suatu produk tersebut. 

Berbagai macam upaya untuk memuaskan kebutuhan konsumen dilakukan 

oleh setiap pemilik usaha dengan cara dan strategi yang sudah ditempuh, dengan 

alasan bahwa konsumen akan merasa puas dan akan menjadi pelanggan yang 

loyal. Maka dari itu, konsumen tersebut tidak akan pindah dari produk yang 

sejenis dikarenakan sudah percaya dengan produk yang sudah menjadi langganan  

(Selang, 2013). 
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Kegiatan ekspor impor dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan 

devisa negara melalui pengembangan potensi negara. Manfaat yang diperoleh 

dengan adanya perdagangan internasional bagi suatu negara yang akan 

mendorong negara tersebut untuk meningkatkan ekspor ke luar negri sehingga 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. 

Perkembangan perusahaan ekspor di negeri ini memang cukup menjanjikan. 

Oleh sebab itu, para pengusaha harus mampu meningkatkan ketajaman tujuan 

bisnis mereka, mengingat persaingan bisnis global semakin ketat. Maka, kinerja 

suatu perusahaan akan berpengaruh dengan adanya persaingan antar perusahaan. 

Dengan kondisi tersebut, nantinya juga akan dihadapi oleh perusahaan furniture.  

Industri furniture adalah industri yang mengolah bahan baku atau bahan 

setengah jadi dari kayu, rotan, dan bahan baku alami lainnya menjadi produk 

barang jadi furniture yang mempunyai nilai tambah dan manfaat yang lebih 

tinggi. Industri furniture di Indonesia tersebar hampir di seluruh provinsi, dengan 

sentra-sentra yang cukup besar terletak di Jepara, Cirebon, Sukoharjo, Surakarta, 

Klaten, Pasuruan, Gresik, Sidoarjo, Jabodetabek, dan lain-lain. 

PT. Wirasindo Santakarya merupakan perusahaan furniture yang memenuhi 

kebutuhan ekspor dan domestik. Sebagai salah satu perusahaan furniture yang 

berada di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini 

memproduksi furniture kursi, meja, karpet yang berbahan baku kayu, rotan, dan 

eceng gondok. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan banyak mendapati 

permasalahan yang harus dihadapi, baik masalah internal maupun masalah 

eksternal yang harus diantisipasi dan diatasi oleh perusahaan tersebut. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING 

MATRIX (QSPM) PADA USAHA MEBEL (Studi Kasus di PT. Wirasindo 

Santakarya - Wisanka) ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pemasaran yang selama ini diterapkan di PT. 

Wirasindo Santakarya? 

2. Masalah apa saja yang dihadapi PT. Wirasindo Santakarya dari lingkungan 

internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan 

ancaman)? 

3. Apa alternatif strategi yang lebih menarik untuk diterapkan oleh PT. 

Wirasindo Santakarya? 
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1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah yang sesuai dengan permasalahan dan 

tujuan penelitian tersebut agar lebih terfokuskan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian berada di Desa Luwang, Gatak. 

2. Pembahasan hanya mengacu pada ruang lingkup strategi pemasaran. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji strategi pemasaran yang sudah diterapkan di PT. Wirasindo 

Santakarya. 

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan internal 

(kekuatan dan kelemahan)  serta lingkungan eksternal (peluang dan 

ancaman). 

3. Untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran seperti apa yang lebih 

menarik diterapkan oleh PT. Wirasindo Santakarya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan pada 

PT. Wirasindo Santakarya, antara lain: 

1. Mengetahui profil PT. Wirasindo Santakarya. 

2. Mengetahui keadaan strategi pemasaran di PT. Wirasindo Santakarya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mengetahui isi dari sub bab yang ada di laporan tugas akhir ini, maka 

sistematika penulisan berisi rincian laporan yang di dalamnya menjelaskan 

bagian-bagian penelitian yang dilakukan. Adapun penjelasan dari sistematika 

penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang diadakannya 

penelitian, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian yang akan dicapai, 

manfaat penelitian serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi landasan teori dari penelitian yang meliputi 

materi tentang strategi pemasaran dan metode yang digunakan. 

Tinjauan pustaka diperoleh dari studi literatur yang digunakan 

sebagai acuan dalam pemecahan masalah dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tahapan-tahapan proses penelitian yang harus 

dilakukan oleh peneliti dalam menjalankan penelitian  agar  dapat 

berjalan sistematis, yang meliputi obyek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan kerangka pemecahan masalah dalam 

penelitian. 
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BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

 Pada bab ini membahas tentang keseluruhan proses, gambaran 

umum kondisi Perusahaan, serta berisi tentang analisa dan hasil 

yang diperoleh dari PT. Wirasindo Santakarya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dinyatakan secara 

terpisah. Untuk kesimpulan berupa hasil penelitian yang telah 

dilakukan, sedangkan saran yang diberikan kepada pemilik usaha 

PT. Wirasindo Santakarya. 


