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BAB 1  

PENDAHULUAN  

  

  

1.1 Latar Belakang  

Dunia usaha dan perdagangan akhir-akhir ini berkembang semakin 

pesat, hal ini ditandai dengan adanya kenaikan yang semakin tajam dan 

ketatnya persaingan usaha yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan banyak 

usaha-usaha baru yang muncul sebagai pesaing menawarkan berbagai inovasi 

produk baru. Suatu usaha agar tetap mampu bersaing dengan usaha yang 

sejenis, maka manajemen usaha tersebut harus menerapkan strategi yang tepat 

untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi pasar.  

Tujuan dari berdirinya suatu usaha yaitu mendapatkan keuntungan, 

mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar dan menentukan tujuan 

yang ingin dicapai merupakan salah satu bagian penting dalam proses 

penyusunan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk tercapainya pemasaran 

suatu perusahaan (Rustini, 2015). 

Penerapan strategi pemasaran yang tepat adalah sebagai kunci utama 

untuk dapat tetap bersaing dalam dunia perdagangan. Salah satu strategi 

pemasaran yang tepat adalah dengan menerapkan strategi bauran pemasaran 

(marketing mix) yang sering disingkat dengan 4P yakni terdiri dari variabel 

product, price, place and promotion. Marketing Mix 4P merupakan bauran 

pemasaran yang digunakan untuk kegiatan pemasaraan berkaitan dengan 

produk bersifat barang yang diberikan. 

Salah satu kegiatan pemasaran yang berada di wilayah Kartasura yaitu 

usaha makanan dan minuman. Usaha makanan yang masih bertahan dan 

diminati oleh semua kalangan dari tahun ke tahun adalah usaha kecil menengah 

roti bakar. Roti bakar merupakan makanan yang umumnya dimakan dengan 

olesan mentega atau margarin, dan bahan olesan dengan rasa dasar manis, 

contohnya selai atau jelly. Hal ini dirasa sangat mainstream untuk konsumen 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mentega
https://id.wikipedia.org/wiki/Margarin
https://id.wikipedia.org/wiki/Selai
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sehingga perlu untuk dilakukan suatu inovasi baru agar dapat meningkatkan 

minat beli konsumen. 

UMKM Roti Bakar di wilayah Kartasura melayani konsumen dengan 

beraneka ragam rasa, seperti rasa coklat, keju, nanas, blueberry, kacang, 

strawberry dan terdapat pula varian rasa yang dicampur. Bagi UMKM Roti 

Bakar di Kartasura pemahaman akan sikap pembelian produk yang ditawarkan 

di pasaran merupakan dasar untuk merumuskan strategi pemasaran yang lebih 

tepat untuk mencapai hasil yang maksimal. Orientasi pemasaran UMKM Roti 

Bakar di Kartasura adalah pemenuhan kebutuhan konsumen, sehingga semua 

usaha pemasaran diarahkan untuk membentuk dan mendorong sikap konsumen 

agar melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan.  

Lingkungan bisnis mengalami perkembangan seiring dengan 

berjalannya waktu, sehingga menimbulkan masalah baru yang kompleks dan 

tentu akan menjadi suatu ancaman bagi usaha bisnis itu sendiri. Berbagai 

permasalahan ditemui pihak UMKM dalam menghadapi usaha, diantaranya: 

(a) Persaingan dalam bisnis sejenis, sebagai contoh Roti Bakar Moro Tuman 

yang terletak di Jl. Geduren, Kartasura, Kartasura, Roti Bakar Ku yang 

berlokasi di Jl. Beo Raya, Zain Roti Bakar di Jl. Rajawali Kartasura, Roti Bakar 

Deluxe di Jl. Menco Raya dan Roti Bakar Enakque di Jl. Garuda; (b) Rasa 

produk milik roti bakar yang berada di wilayah Kartasura belum bervariasi; (c) 

Menurunnya minat pembeli; (d) Rendahnya promosi sehingga membuat  

turunnya omset penjualan. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menemukan ide untuk 

menambah inovasi varian rasa roti bakar sehat dengan cita rasa gurih berisikan 

sayur, daging dan telur. Alasan mengapa varian rasa gurih dipilih dalam 

penelitian ini adalah untuk memberikan ciri khas tersendiri bagi UMKM Roti 

Bakar di Kartasura serta untuk menarik minat pembeli. Pengembangan produk 

baru membentuk masa depan UMKM dan produk baru maupun produk 

pengganti yang dikembangkan akan memelihara maupun meningkatkan 

penjualan (Bagozzi, 1978). 

Pengembangan produk baru bisa menjadi kunci keberhasilan bisnis 

perusahaan, dan inovasi adalah landasannya (Hwang, 2016). Pengembangan 
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diiringi dengan inovasi, inovasi merupakan gerakan penerimaan dan 

implementasi dari ide-ide, proses-proses, dan produk-produk baru. Inovasi 

dikenal sebagai mesin yang menggerakkan ekonomi. Inovasi dianggap sebagai 

faktor penting untuk mempertahankan persaingan. Inovasi memiliki pengaruh 

positif terhadap pengembangan produk baru secara konsisten (Cooper, 1987).  

Pemasaran membantu perusahaan untuk mengambil tindakan proaktif 

dalam menjalankan bisnis dan responsif terhadap keinginan konsumen dan 

perubahan pasar. Kemampuan pemasaran perusahaan menggambarkan 

kemampuannya mendapatkan informasi mengenai lingkungannya (pelanggan, 

pesaing). Jelas terlihat kememapuan pemasaran tidak hanya berdampak pada 

kinerja perusahaan tetapi juga pada keberhasilan produk baru. 

Kelangsungan usaha di tengah persaingan bisnis yang sangat kompetitif, 

UMKM harus mampu mempengaruhi minat beli konsumen agar tertarik 

terhadap produk yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang efektif dapat dilihat 

dari stabilitas tingkat penjualan. Pihak manajemen harus membuat suatu 

strategi yang mampu memanfaatkan berbagai kesempatan. Salah satu strategi 

pemasaran yang dapat digunakan adalah marketing mix yaitu sarana atau unsur 

perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. 

Penelitian ini menunjukkan bagaimana pengembangan produk mempengaruhi 

minat beli konsumen terhadap UMKM Roti Bakar di Kartasura baik  secara 

langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan permasalahan tersebut maka 

penulis mengajukan penelitian dengan judul STRATEGI 

PENGEMBANGAN PEMASARAN PRODUK UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELI KONSUMEN  PADA UMKM ROTI 

BAKAR DI KARTASURA. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan maslaah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik produk yang diminati konsumen? 

2. Bagaimana cara mengetahui minat beli serta strategi yang tepat untuk 

mempengaruhi konsumen terhadap produk baru UMKM Roti Bakar di 

Kartasura? 

3. Bagaimana pengaruh Marketing Mix 4P terhadap produk baru UMKM Roti 

Bakar di Kartasura? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditentukan 

beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada UMKM Roti Bakar yang berada di 

wilayah Kartasura 

2. Responden penelitian yaitu konsumen yang pernah mengkonsumsi roti 

bakar di gerai manapun.  

3. Variabel pengamatan berdasarkan metode Marketing Mix 4p 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi karakteristik konsumen pembeli Roti Bakar di 

wilayah Kartasura. 

2. Untuk menganalisa keinginan konsumen guna meningkatkan minat beli 

konsumen pada UMKM Roti Bakar di wilayah Kartasura. 

3. Untuk mengevaluasi serta memberi penerapan strategi yang tepat untuk 

meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM Roti Bakar di Kartasura 

4. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam marketing 

mix 4P meliputi produk, harga, promosi, dan tempat untuk meningkatkan 

minat beli konsumen pada UMKM Roti Bakar yang berada di wilayah 

Kartasura sebagai evaluasi dan rekomendasi untuk UMKM. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Penelitian strategi pemasaran produk baru dalam meningkatkan minat beli 

konsumen ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:  

1. Pihak UMKM Roti Bakar di Kartasura dapat mengetahui karakteristik 

konsumen yang membeli produk Roti Bakar di wilayah Kartasura. 

2. Pihak UMKM Roti Bakar di Kartasura mengetahui keinginan konsumen 

sehingga dapat meningkatkan minat beli konsumen pada UMKM Roti 

Bakar di wilayah Kartasura. 

3. Pihak UMKM Roti Bakar di Kartasura dapat menerapkan strategi yang 

tepat untuk meningkatkan minat beli konsumen. 

4. Pihak UMKM Roti Bakar di Kartasura dapat mengetahui faktor-faktor 

yang berpengaruh dalam marketing mix 4P meliputi produk, harga, 

promosi, dan tempat untuk meningkatkan minat beli konsumen pada 

UMKM Roti Bakar di wilayah Kartasura, sebagai evaluasi dan 

rekomendasi untuk UMKM. 
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1.6 Sistematika Penelitian  

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Pemilihan Judul Strategi 

Pengembangan Pemasaran Produk untuk Meningkatkan Minat Beli 

Konsumen pada UMKM Roti Bakar di Kartasura, Perumusan 

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian,  

Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian sehingga 

permasalahan tersebut memiliki titik fokus dan tidak mengambang 

dari judul yang telah dibuat.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab ini penulis menguraikan seacara terperinci mengenai analisis 

pengembangan produk untuk meningkatkan minat beli konsumen 

dengan menggunakan strategi pemasaran marketing mix 4p. Teori 

yang digunakan berasal dari berbagai sumber berupa jurnal, 

penelitian terdauhulu, buku dan lain-lain.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini dijelaskan tentang analisa sistem yang berjalan pada proses 

penelitian, objek penelitian yang berada di UMKM Roti Bakar pada 

wilayah Kartasura, teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner serta dokumentasi, tahap penelitian, dan penjelasan 

analisis yang digunakan pada penelitian.  

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penjelasan tentang pembahasan serta analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, pengolahan data menggunakan 

bantuan software SPSS, dan hasil analisis pengolahan data dengan 

metode conjoint analysis dan analisis faktor Marketing Mix 4P. 

 BAB V  PENUTUP  

Bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran yang akan 

diajukan untuk pengembangan dari hasil dilakukanya penelitian 

serta tidak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan untuk 

penelitian berikutnya.    


