
STUDI KASUS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PARA 
PENGUSAHA ROTAN PADA SENTRA INDUSTRI ROTAN DI 

DESA TRANGSAN  KABUPATEN SUKOHARJO 

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada 

Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Oleh: 

MUTYA KHANZA 

A210150043 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2019



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

STUDI KASUS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PARA PENGUSAHA 

ROTAN PADA SENTRA INDUSTRI ROTAN DI DESA TRANGSAN  

KABUPATEN SUKOHARJO 

PUBLIKASI ILMIAH 

oleh: 

MUTYA KHANZA 

A210150043 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

Dosen Pembimbing, 

Drs. Djoko Suwandi, SE., M.Pd 

NIDN : 0606085801 



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

STUDI KASUS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PARA PENGUSAHA 

ROTAN PADA SENTRA INDUSTRI ROTAN DI DESA TRANGSAN  

KABUPATEN SUKOHARJO 

OLEH 

MUTYA KHANZA 

A210150043 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Selasa, 30 Juli 2019 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Dewan Penguji: 

1. Drs. Djoko Suwandi, SE., M.Pd ( )      

(ketua Dewan Penguji)

2. Dra. Titik Asmawati, SE., M.Si ( ) 

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Drs. Muhammad Yahya, M.Si ( ) 

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan, 

Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum 

NIDN. 0028046501 



iii 

PERNYATAAN 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang 

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan 

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 

diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar 

pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan 

saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 

Surakarta,  24 Juli 2019 

  Penulis 

MUTYA KHANZA 

A210150043 



1 

STUDI KASUS STRATEGI BAURAN PEMASARAN PARA PENGUSAHA 

ROTAN PADA SENTRA INDUSTRI ROTAN DI DESA TRANGSAN  

KABUPATEN SUKOHARJO 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) Strategi produk pada industri 

kerajinan rotan di Desa Trangsan Sukoharjo; (2) Strategi harga pada industri kerajinan rotan 

di Desa Trangsan Sukoharjo; (3) Strategi promosi pada industri kerajinan rotan di Desa 

Trangsan Sukoharjo; (4) Strategi saluran distribusi pada industri kerajinan rotan di Desa 

Trangsan Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dan desain penelitian menggunakan studi kasus dan 

etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha kerajinan Rotan Trangsan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Strategi produk Sentra Industri Rotan Trangsan 

meliputi perencanaan produk, kemasan produk, dan kualitas produk.; (2) Strategi harga 

Sentra Industri Rotan Trangsan  melakukan penetapan harga jual dan potongan harga; 3) 

Strategi promosi yang digunakan  dengan melalui e-mail, website, Desa Wisata Rotan 

Trangsan, dan pameran; (4) Strategi distribusi yang dilakukan Sentra Industri Rotan Trangsan 

dengan pemilihan saluran distribusi dan sarana pengangkutan.   

Kata kunci: bauran pemasaran 

Abstract 

The purpose of researcher is to describe (1) Product of strategy in the craft rattan in Trangsan 

village; (2) Price of strategy in the craft rattan in Trangsan village; (3) Promotion of strategy 

in the craft rattan in Trangsan village; (4) Distribution duct of strategy in the craft rattan in 

Trangsan village. This researcher is the research qualitative, the descriptive qualitative is 

applied in this research and the research design used case study and etnography. The 

collecting data are to do interview, observastion, and documentation. The subjects in this 

study were the owners of the Trangsan Rattan handicraft business. The result of the research 

that : (1) Product of strategy in the Sentra indusrty rattan Trangsan include the plan of 

product, the sachet of product, quality of product; (2) Price of strategy in the Sentra indusrty 

rattan Trangsan do decree the price and the discont; (3) Promotion of strategy through e-mail, 

website, the tour of rattan Trangsan Village, and exhibtion; (4) Distribution duct of strategy 

in the Sentra indusrty rattan Trangsan do election of distribution duct and the transport of 

tools. 

Keywords: marketing mix 

1. PENDAHULUAN

Usaha Kecil Menengah (UKM) menjadi terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Usaha kecil menengah (UKM) mampu menopang perekonomian 

masyarakat ditengah pesaingan global. Kemandirian dan kreativitas para pelaku bisnis UKM 

menghasilkan berbagai jenis produk yang beragam.  Keberadaan UKM dapat menyerap 
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tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah semakin tinggi. Pada tahun 2009, nilai tambah 

yang dihasilkan UKM di Indonesia sebesar 2.993.151 Milyar dan jumlah UKM mencapai 

52.7 juta atau 99,9% dari total perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam hal menciptakan 

pekerjaan, UKM di Indonesia mampu menyediakan 96.2 juta tenaga kerja atau 97.3% dari 

total tenaga kerja (Kawiji, 2013). 

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang semakin canggih, dunia usaha 

juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Namun didalam usaha harus jeli dalam 

membentuk minat beli konsumen pada suatu produk. Suatu persoalan yang cukup penting 

dalam dunia usaha adalah bagaimana aspek pamasaran yang baik sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan. Salah satu aspek pemasaran yang 

tepat adalah pelaksanaan strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu sendiri masuk dalam 

suatu bauran pemasaran (marketing mix). Selain pemasaran ada bebarapa strategi produk, 

strategi harga, strategi promosi dan saluran distribusi didalamnya. Keempat unsur tersebut 

merupakan tindakan yang mempengaruhi pembeli dimana pembeli dapat dipengaruhi oleh 

produk yang bermutu, dengan harga yang bersaing sesuai dengan mutu produk yang 

dihasilkan, cara pendistribusian yang tepat, serta promosi yang meyakinkan sehingga dapat 

meningkatkan laba perusahaan. 

Menurut Philip Kotler & Amstrong (2008) Bauran pemasaran (maketing mix) adalah 

kumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan 

respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Bauran pemasaran membantu untuk menentukan 

elemen pemasaran agar berhasil memposisikan penawaran pasar. Bila suatu perusahaan 

memiliki strategi pemasaran yang tepat maka output yang dikeluarkan perusahaan akan 

berjalan lancar dan mendapat keuntungan, dimana keuntungan tersebut yang menjadi tujuan 

utama yang dicari oleh setiap perusahaan. Dalam mencapai penjualan yang maksimal suatu 

perusahaan, sebuah produk yang dihasilkan harus memiliki keunggulan dari produk-produk 

yang lain. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

yang ditujukan pada pasar sasaran. Oleh karena itu perusahaan harus memperhatikan produk. 

Baik dari segi kualitas, desain, bentuk, kemasan, pelayanan, maupun garansi. 

Untuk mencapai volume penjualan yang maksimal promosi juga mempunyai pengaruh 

yang sangat kuat. Apabila produk yang baik, harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas 

yang didapat serta mudah diperoleh tidak diimbangi dengan promosi yang baik maka minat 

untuk membeli produk tidak akan maksimal. Keefektifan promosi sangat tergantung dari 

bagaimana perusahaan memilih bentuk promosi yang diperlukan pada produk yang 

dipasarkan. Begitupun dalam penetapan harga karena harga merupakan elemen yang 
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fleksibel, dimana suatu saat dapat berubah. Oleh karena itu pengusaha harus dapat 

menetapkan harga jual setara dengan kualitas produk yang didapat konsumen.  

Demikian pula dengan kemudahan pelanggan dalam mencari atau mendapatkan produk. 

Pendistribusian produk atau penyaluran produk agar sampai ketangan konsumen harus 

diperhatikan dengan baik. Dalam bauran distribusi hal yang paling penting ialah lokasi, 

transportasi, persediaan barang distributor serta pengecer perlu diperhatikan dan ditingkatkan. 

Karena distributor merupakan orang-orang yang dipekerjakan (karyawan) dan orang-orang 

yang dilayani (konsumen). Bagaimana sebuah perusahaan dan distributor dalam memilih dan 

melayani keduanya, bisa memberikan dampak yang sangat besar pada keefektifitasan dari 

pemasaran. 

2. METODE

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif. Menurut Sukmadinata (2010: 60) 

penelitian kualitatif  adalah  “suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok”. Metode Penelitian yang digunakan yaitu 

deskriptif kualitatif. Desain Penelitian yang digunakan yaitu studi kasus dan etnografi. 

Dengan penelitian ini dimaksudkan dapat mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari 

kejadian yang telah diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang 

objektif serta dalam rangka mengetahui dan memahami tentang segala sesuatu yang berkaitan 

dengan strategi bauran pemasaran yang ada di Sentra Industri Rotan Trangsan. Data dalam 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi digunakan 

untuk keabsahan data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Produk 

Strategi produk Sentra Industri Rotan Trangsan meliputi perencanaan produk, kemasan 

produk, dan kualitas produk. Dalam perencanaan produk, Sentra Industri Rotan Trangsan 

melakukan pemilihan bahan baku yang paling baik, menggunakan bahan baku menyesuaikan 

dengan jumlah pesanan dari pembeli atau tingkat kebutuhannya. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi agar tidak membuang sisa dari bahan baku yang digunakan dan tidak 

terjadinya kekurangan bahan baku yang akan menghambat proses produksi. Produk yang 
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dihasilkan sangat beraneka ragam, seperti living set, dining set, acessorise, kursi goyang, 

kursi rilex, dan sebagainya. Sentra Industri Rotan Trangsan mempunyai desain produk yang 

menarik dan unik. Produk yang dihasilkan didesain sendiri oleh pengrajin dan adapula yang 

ditentukan oleh pembeli dengan memberikan contoh desain kepada pengrajin. Dalam 

kemasan produk, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan kertas karton dan karton box 

untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan selama dalam pengiriman. Dalam 

kualitas produk, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan kualitas bahan baku yang baik 

dan setiap produksi dicek kualitasnya sehingga tahapan produksi dapat terkontrol dan 

terstandarisasi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan meningkatkan 

kepuasan pembeli. Hal ini terbukti dengan produk-produk tersebut mampu menembus pasar 

ekspor dan jarang menerima komplain dari pelanggan. Hal ini sesuai dengan Nawawi 

(2017:55) semakin baik kualitas produk yang diberikan maka konsumen akan semakin 

berniat melakukan pembelian sehingga menjadi keharusan bagi Usaha Batik yang ada di 

Jambi untuk memberikan kualitas produk yang terbaik. 

3.2 Harga  

Strategi harga Sentra Industri Rotan Trangsan dengan melakukan penetapan harga jual dan 

potongan harga. Dalam penetapan harga jual, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan 

metode biaya plus (Cost-Plus Pricing method) dan berdasarkan harga bahan baku. Metode 

penentuan harga (Cost-Plus Pricing Method) ini penjual atau produsen menetapkan harga 

jual untuk satu unit barang yang besarnya sama dengan jumlah biaya per unit ditambah 

dengan jumlah untuk menutup laba yang diinginkan. Dalam potongan harga, Sentra Industri 

Rotan Trangsan memberikan potongan pada saat tertentu. Pemberian potongan harga 

digunakan untuk meningkatkan permintaan pembelian dan menarik minat pembeli. Potongan 

yang diberikan dari Sentra Industri Rotan Trangsan sebesar 5% atas penjualan produknya. 

Dengan ketentuan pembelian diatas 100pcs. Hal ini sesuai dengan Weenas (2013:616) harga 

memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa 

konsumen akan memilih produk dengan harga yang terjangkau dan harga yang relatif rendah. 

3.3 Promosi  

Strategi promosi yang dilakukan Sentra Industri Rotan Trangsan melalui personal selling, 

periklanan, promosi penjualan, dan publisitas. Dalam menggunakan personal selling 

menggunakan e-mail, kegiatan ini meliputi tawar menawar harga produk dan penyampaian 

saran dan kritik dari pembeli kepada perusahaan. Dengan menggunakan e-mail, dapat 

mempercepat pemesanan produk dengan biaya yang relatif murah dan pembeli bisa langsung 

menyampaikan keluhan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Dalam menggunakan 
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periklanan, Sentra Industri Rotan Trangsan memasang iklan  dimedia internet dengan 

menggunakan website. Di dalamnya terdapat profile perusahaan, jenis-jenis produk, cara 

pemesanan dan pembayaran. Manfaat website bagi Sentra Industri Rotan Trangsan sebagai 

sarana promosi, dari iklan tersebut dapat menciptakan sebuah citra perusahaan (image) 

produk.  

Di dalam menggunakan promosi melalui publisitas melalui Desa Wisata Rotan 

Trangsan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan melalui Desa Wisata Rotan 

Trangsan, dapat menciptakan ketertarikan masyarakat tentang kerajinan rotan Trangsan, 

informasi tentang Rotan Trangsan lebih mudah sampai kepada masyarakat luas sampai 

dengan ke manca negara dan menjadi lebih dikenalnya Desa Trangsan sebagai desa yang 

terdapat banyak pengrajin atau pengusaha rotan dengan produk yang unik dan menarik. 

Sehingga dapat meningkatkan permintaan akan kerajinan rotan Trangsan oleh pembeli. Hal 

ini diperkuat oleh Cutlip & Center (2000:13) mengatakan bahwa mereka mungkin 

menggunakan informasi tersebutu sebagai mana adanya, atau mengubah informasi asli, atau 

mengubah cara penyampaian informasi, biasanya tanpa menyebutkan spesialis publisitas 

sebagai sumbernya. Peristiwa atau events yang layak untuk diberitakan dapat menarik liputan 

media untuk menciptakan publisitas. Acara publisitas yang berhasil atau sukses mengandung 

nilai berita yang mempunyai nilai riil, menarik media massa, memberikan bukti atau sebuah 

peristiwa atau events tersebut, dan memberikan pesan yang dimaksudkan oleh sember berita 

Dalam promosi penjualan, kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti pameran, 

pemberian potongan harga dan contoh produk. Setiap kali pameran, Sentra Industri Rotan 

Trangsan menyediakan produk unggulan dengan harga yang menarik agar dapat menarik 

perhatian pembeli untuk membelinya. Potongan harga diberikan untuk mempromosikan 

produk agar pembeli tertarik melakukan pembelian. Dalam promosi melalui contoh produk 

tersebut ditempatkan pada showroom setiap pemilik usaha Sentra Industri Rotan Trangsan 

dan pada saat pameran. Contoh produk ini bertujuan agar setiap pembeli yang berkunjung 

dishowroom dan pameran dapat melihat serta memilih produk perusahaan secara langsung. 

3.4 Saluran Distribusi 

Strategi distribusi yang dilakukan Sentra Industri Rotan Trangsan Saluran distribusi dengan 

pemilihan saluran distribusi dan sarana pengangkutan. Saluran distribusi yang di gunakan di 

Sentra Industri Rotan Trangsan dalam menyalurkan produknya menggunakan saluran 

distribusi langsung. Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan saluran ini guna 

menghemat waktu dan biaya distribusi serta memperluas jaringan pasar. Hal ini sesuai 

dengan Nawawi (2017:56) berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik Usaha Batik yang 
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ada di Jambi diperoleh informasi bahwa proses distribusi menggunakan saluran distribusi 

menggunakan saluran distribusi langsung dari produsen ke rumah konsumen tanpa melalui 

perantara. Pemilik bertanggung jawab penuh dalam proses pendistribusian sampai produk 

batik yang dipesan tersebut sampai ke tangan konsumen dan konsumen merasa puas. 

Perusahaan menyalurkan produknya langsung ke pembeli yaitu para pedagang besar dan 

pengecer. Sedangkan untuk sarana pengangkutan, menggunakan truk atau kontainer yang 

untuk selanjutnya dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, biasanya untuk 

penggunaan kapal perusahaan mempercayakan pada jasa pengiriman langsung. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan tentang strategi bauran 

pemasaran sentra indudtri rotan Trangsan dapat disimpulkan bahwa : 

a. Produk

Strategi produk Sentra Industri Rotan Trangsan meliputi perencanaan produk, kemasan 

produk, dan kualitas produk. Dalam perencanaan produk, Sentra Industri Rotan Trangsan 

melakukan pemilihan bahan baku yang paling baik, menggunakan bahan baku menyesuaikan 

dengan jumlah pesanan dari pembeli atau tingkat kebutuhannya. Produk yang dihasilkan 

sangat beraneka ragam dan mempunyai desain produk yang menarik dan unik.  Dalam 

kemasan produk, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan kertas karton dan karton box 

untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan selama dalam pengiriman. Dalam 

kualitas produk, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan kualitas bahan baku yang baik 

dan setiap produksi dicek kualitasnya sehingga tahapan produksi dapat terkontrol dan 

terstandarisasi.   

b. Harga

Strategi harga Sentra Industri Rotan Trangsan dengan melakukan penetapan harga jual dan 

potongan harga. Dalam penetapan harga jual, Sentra Industri Rotan Trangsan menggunakan 

metode biaya plus (Cost-Plus Pricing method) dan berdasarkan harga bahan baku. Dalam 

potongan harga, Sentra Industri Rotan Trangsan memberikan potongan pada saat tertentu. 

Potongan yang diberikan dari Sentra Industri Rotan Trangsan sebesar 5% atas penjualan 

produknya. Dengan ketentuan pembelian diatas 100pcs.  

c. Promosi

Strategi promosi yang dilakukan Sentra Industri Rotan Trangsan melalui personal selling, 

periklanan, promosi penjualan, dan publisitas. Dalam menggunakan personal selling 

menggunakan e-mail, kegiatan ini meliputi tawar menawar harga produk dan penyampaian 
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saran dan kritik dari pembeli kepada perusahaan. Dalam menggunakan periklanan, Sentra 

Industri Rotan Trangsan memasang iklan  dimedia internet dengan menggunakan website. Di 

dalamnya terdapat profile perusahaan, jenis-jenis produk, cara pemesanan dan pembayaran. 

Dalam menggunakan publisitas melalui Desa Wisata Rotan Trangsan yang sudah ditetapkan 

oleh Pemerintah. Dalam promosi penjualan, kegiatan yang dilakukan dengan mengikuti 

pameran, pemberian potongan harga, dan contoh produk. Setiap kali pameran, Sentra Industri 

Rotan Trangsan menyediakan produk unggulan dengan harga yang menarik agar dapat 

menarik perhatian pembeli untuk membelinya. Potongan harga diberikan untuk 

mempromosikan produk agar pembeli tertarik melakukan pembelian. Dalam promosi melalui 

contoh produk tersebut ditempatkan pada showroom setiap pemilik usaha Sentra Industri 

Rotan Trangsan dan pada saat pameran.  

d. Saluran Distribusi

Strategi distribusi yang dilakukan Sentra Industri Rotan Trangsan Saluran distribusi dengan 

pemilihan saluran distribusi dan sarana pengangkutan. Saluran distribusi yang di gunakan di 

Sentra Industri Rotan Trangsan dalam menyalurkan produknya menggunakan saluran 

distribusi langsung. Perusahaan menyalurkan produknya langsung ke pembeli yaitu para 

pedagang besar dan pengecer. Sedangkan untuk sarana pengangkutan, menggunakan truk 

atau kontainer yang untuk selanjutnya dikirim melalui jalur laut dengan menggunakan kapal, 

biasanya untuk penggunaan kapal perusahaan mempercayakan pada jasa pengiriman 

langsung. 
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