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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan persaingan antar industri 

industri di Indonesia semakin beragam sehingga perlu dilakukan beberapa strategi 

untuk dapat mempertahankan usaha ditengah globalisasi. Menurut Caesaron 

(2014), untuk mencapai strategi yang tepat, dilakukan penentuan sasaran yang 

ingin dicapai salah satunya yaitu pemilihan strategi kebijakan perusahaan. 

Soerkarwati (2010) memaparkan bahwa untuk menarik konsumen melakukan 

pembelian maka perusahaan atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang 

selanjutnya disebut sebagai UMKM harus bisa menerapkan suatu strategi 

pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Keberhasilan 

strategi pemasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu riset dan 

analisa pasar keputusan tentang produk, dan bauran pemasaran.  

Dari sekian banyaknya usaha, ada beberapa usaha yang masih belum 

melakukan strategi pemasaran yang baik pada usaha mereka, salah satunya yaitu 

UD Bakpao Abi Jaya. UD Bakpao Abi Jaya merupakan salah satu UMKM yang 

menghasilkan produk bakpao dengan 5 varian rasa yaitu ayam, stroberi, keju, 

kacang hijau, dan coklat. Pemasaran yang dilakukan oleh UD Bakpao Abi Jaya 

hanya menggunakan armada gerobak yang berkeliling ke beberapa daerah sekitar 

Kabupaten Gresik seperti daerah Gresik Kota Baru (GKB), Kedanyang, Benjeng, 

Giri, dan lainnya. Strategi pemasaran yang dilakukan saat ini masih sederhana 

yaitu dengan menggunakan pengeras suara yang ada pada gerobak dan dari mulut 

ke mulut (word of mouth) melalui tetangga sekitar tempat produksi bakpao, serta 

pemasaran bakpao juga belum meluas sehingga hanya masyarakat Gresik Kota 

saja yang mengenal produk Bakpao Abi Jaya. Selain itu, pada UMKM UD 

Bakpao Abi Jaya sering tidak mencapai target penjualan setiap hari sehingga 

jumlah bakpao yang terjual fluktuatif. Bakpao yang tidak terjual akan mengalami 

penurunan kualitas sehingga minat konsumen untuk membeli juga berkurang. Jika 
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sudah lebih dari 2 hari bakpao tidak terjual, maka dapat menyebabkan penurunan 

profit usaha.  

Jumlah produk bakpao yang tidak terjual pada saat berdirinya unit usaha 

pada tahun 2010 hingga 2019 atau sebelum pandemi COVID-19 kurang lebih 

20% dari total produksi.  Sedangkan saat ini dimasa pandemi terjadi penurunan 

penjualan hingga membuat sisa produk bakpo meningkat hingga 30-40%. Hal 

tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat lebih memilih untuk dirumah dan 

membeli makanan melalui delivery order, konsumen lebih memilih makanan yang 

sehat, menjaga protokol kesehatan, dan masyarakat lebih waspada dengan 

makanan yang dijual keliling yang lebih banyak kontak langsung dengan orang 

lain yang tidak dikenal. Namun, UD Bakpao Abi Jaya belum mengembangkan 

strategi pemasarannya dengan delivery order dan mengikuti era pandemi yang 

sedang terjadi, sehingga membuat unit usaha ini penjualannya menurun.  

Produk yang diproduksi oleh UD. Bakpao Abi Jaya rata-rata 1.000-1.200 

pcs dengan sisa penjualan per harinya sekitar 200-250 pcs. Sedangkan disaat 

pandemi, unit usaha ini melakukan produksi dengan jumlah yang tetap namun 

karena strategi yang digunakan belum sesuai dengan era pandemi hingga 

membuat sisa penjualan lebih banyak dibandingkan sebelum pandemi yaitu 

sekitar 300-400 pcs per harinya. Hal ini berbanding terbalik dengan visi UMKM 

yang ingin mengembangkan usaha dengan meningkatkan penjualan bakpao.  

Dari permasalahan strategi pemasaran Bakpao Abi Jaya dan untuk 

meningkatkan penjualan UMKM dapat dilakukan beberapa alternatif pemasaran 

yang dilakukan yaitu strategi pemasaran offline atau strategi pemasaran online 

yaitu dengan menggunakan media sosial. Alternatif strategi pemasaran offline 

dilakukan sebagai perlakuan eksekusinya, sedangkan alternatif strategi pemasaran 

online digunakan untuk memperkenalkan produk dan dimana tempat berjualan 

Bakpao Abi Jaya. Sehingga konsumen akan lebih mudah mendapatkan produk 

Bakpao Abi Jaya. 

Metode yang dilakukan untuk melakukan penentuan strategi pemasaran 

yang efektif pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis SWOT. 

Dikarenakan metode analisis SWOT dapat digunakan untuk melakukan analisis 

faktor internal dan eksternal yang memiliki pengaruh terhadap minat beli 
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konsumen UD Bakpao Abi Jaya dan juga dapat memenuhi strategi bisnis yang 

bagus untuk memasarkan produk bakpao. Setelah itu dilakukan perhitungan skor 

dengan menggunakan matriks IFE dan Matriks EFE yang bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu 

strategi pemasaran. Matriks SWOT digunakan untuk menganalisis posisi 

perusahaan secara lebih detail dan melihat strategi apa yang tepat untuk 

diterapkan oleh perusahaan. 

Metode yang digunakan untuk pengambilan keputusan pada penelitian 

ini yaitu metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an 

Ideal Solution), dimana metode TOPSIS dapat digunakan untuk menyelesaikan 

pengambilan keputusan secara praktis. Kelebihan dari metode TOPSIS antara lain 

memiliki konsep yang sederhana dan mudah dipahami serta mampu mengukur 

kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk yang sederhana. 

Dari permasalahan strategi pemasaran yang terjadi pada UD Bakpao Abi Jaya 

maka akan dilakukan pengembangan strategi pemasaran dan implementasi 

pemasaran.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana manajemen pemasaran yang terjadi pada UD Bakpao Abi 

Jaya pada masa pandemi?  

2. Apa saja faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi kekuatan dan 

kelemahan sekaligus peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap 

pemasaran UD Bakpao Abi Jaya pada masa pandemi? 

3. Apa saja strategi pemasaran yang tepat untuk diimplementasikan pada 

UD Bakpao Abi Jaya pada masa pandemi? 

4. Bagaimana hasil implementasi dari strategi pemasaran yang telah 

dilakukan oleh UD Bakpao Abi Jaya? 
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1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui manajemen pemasaran yang terjadi pada UD Bakpao 

Abi Jaya pada masa pandemi, 

2. Untuk mengetahui faktor internal dan faktor eksternal yang menjadi 

kekuatan dan kelemahan sekaligus peluang dan ancaman yang 

berpengaruh terhadap pemasaran UD Bakpao Abi Jaya pada masa 

pandemi,  

3. Untuk mengetahui alternatif strategi pemasaran yang tepat untuk 

diimplementasikan pada UD Bakpao Abi Jaya pada masa pandemi, dan 

4. Untuk mengetahui hasil implementasi strategi pemasaran yang telah 

dilakukan oleh UD Bakpao Abi Jaya. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengurangi sisa bakpao yang tidak terjual pada UD Bakpao Abi 

Jaya di masa pandemi, dan 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi manajemen pemasaran 

UD Bakpao Abi Jaya dalam menentukan strategi pemasaran untuk 

meningkatkan penjualan produk Bakpao, menarik lebih banyak pembeli, 

dan mengembangkan bisnisnya pada masa pandemi. 

 

1.5 Luaran 

Luaran yang diharapkan pada penelitian ini yaitu memperoleh strategi 

pemasaran yang tepat yang dapat diaplikasikan di unit usaha UD Bakpao Abi 

Jaya, meningkatkan penjualan produk, dan mengurangi sisa produk yang tidak 

terjual.  
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1.6 Batasan Penelitian 

Batasan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kondisi manajemen pemasaran UD Bakpao Abi Jaya pada masa 

pandemi, dan 

2. Implementasi strategi pemasaran selama 1 bulan. 

 


