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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit atau 

bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. 

Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam 

meningkatkan kompetitif pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. 

Keberadaan UKM dapat menyerap 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, 2013:9). 

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) meliputi produk, harga,  

promosi dan saluran distribusi. 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. 
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Pemasaran merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan bisnis. 

Pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan konsumen melalui pertukaran dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan di perusahaan. Tidak hanya memenuhi keinginan konsumen, 

pemasaran juga bertujuan mensejahterakan karyawan yang berperan dalam 

kegiatan produksi atau masyarakat sekitar (Adhaghassani, 2016:2).  

Menurut Philip Kotler dalam Zulkarnaen (2013:21) 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 fleksibel, dimana suatu saat dapat berubah. Oleh karena itu 

pengusaha harus dapat menetapkan harga jual setara dengan kualitas produk 

yang didapat konsumen.  
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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. 

Dengan uraian latar belakang diatas, untuk lebih mengetahui bagaimana 

bauran pemasaran (marketing mix) di sentra industri rotan. Maka penulis 

menentukan judul penelitian ini: “STUDI KASUS STRATEGI BAURAN 

PEMASARAN PARA PENGUSAHA ROTAN PADA SENTRA INDUSTRI 

ROTAN DI DESA TRANGSAN KABUPATEN SUKOHARJO”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditentukan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi produk pada industri kerajinan rotan di Desa Trangsan 

Sukoharjo? 

2. Bagaimana strategi harga pada industri kerajinan rotan di Desa Trangsan 

Sukoharjo? 

3. Bagaimana strategi promosi pada industri kerajinan rotan di Desa Trangsan 

Sukoharjo? 

4. Bagaimana strategi saluran distribusi pada industri kerajinan rotan di Desa 

Trangsan Sukoharjo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan strategi produk pada industri kerajinan rotan di 

Desa Trangsan Sukoharjo. 

2. Untuk mendeskripsikan strategi harga pada industri kerajinan rotan di Desa 

Trangsan Sukoharjo. 

3. Untuk mendeskripsikan srategi promosi pada industri kerajinan rotan di 

Desa Trangsan Sukoharjo. 

4. Untuk mendeskripsikan strategi saluran distribusi pada industri kerajinan 

rotan di Desa Trangsan Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah ilmu 

pengetahuan kepada pengembangan ilmu pemasaran khususnya 

marketing mix (bauran pemasaran). 

2. Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi 

peneliti yang berhubungan dengan marketing mix (bauran pemasaran). 

b. Bagi pelaku usaha rotan Trangsan 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi 

yang baik pada industri kerajinan rotan di Desa Trangsan Sukoharjo 

untuk meningkatkan usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 


