
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Persaingan bisnis dunia kuliner semakin ketat dikarenakan adanya 

perkembangan inovasi baru dari tahun ke tahun. Berbagai macam produk pangan 

sangat bervariasi mulai dari makanan berat, makanan ringan, dan minuman yang 

beredar di pasaran. Produsen yang memproduksi produk pangan mulai dari usaha 

kecil menengah hingga perusahaan besar. Usaha kecil menengah maupun 

perusahaan memiliki peranan penting untuk meningkatkan perekonomian daerah 

maupun Negara. Indonesia memiliki usaha kecil menengah (UKM) yang terus 

berkembang hingga saat ini. UKM merupakan bentuk usaha dari sebagian 

pembangunan perekonomian nasional yang pendirinya berinisiatif untuk 

meningkatkan perekonomian nasional. Menurut data Kementrian Koperasi Usaha 

Kecil Menengah (UKM), pelaku UKM sebanyak 64,2 juta dan akan terus 

berkembang.  

 Usaha kecil menengah yang berkembang hingga saat ini masih terkendala 

dengan strategi pemasaran hingga akses digital sehingga membuat UKM tersebut 

tidak bisa berkembang dan sulit untuk bisa survive dengan usahanya. Salah satu 

UKM yang berkembang saat ini yaitu UMK Friska. UKM Friska merupakan salah 

satu unit usaha yang memproduksi donat dengan berbagai varian rasa. UKM Friska 

beralamatkan di jl Candi Lontar blok 41s no 1 Surabaya dan sudah berjalan hingga 

15 tahun. Dalam penjualan donat ini, UKM Friska memiliki kelebihan rasa yang 

lembut dan enak. Selain itu donat yang dijual memiliki banyak varian isi dan 

topping, mulai dari kacang, messes, keju, abon, pisang, coklat dan lain-lain. Namun, 

hingga saat ini UKM Friska memiliki kendala pada strategi pemasaran hingga 

membuat pemasaran produk donatnya kurang maksimal. Saat ini metode 

pemasaran yang berjalan yaitu dengan menggunakan motor dan gerobak keliling.  

 Pemasaran pada UKM Friska belum memanfaatkan media digital dengan 

maksimal sehingga pemasaran hanya disekitar Surabaya saja. Penjualan pada UKM 

Friska belum 100% terjual sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi UKM. 

Penurunan penjualan juga terjadi disaat pandemi hingga membuat penjualan 
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menurun hingga 50%. Selain itu UKM Friska belum memiliki media sosial yang 

dapat mengenalkan usahanya.  

Pengembangan strategi pemasaran pada UKM Friska perlu adanya metode 

pengembangan dan perbaikan yang diterapkan agar UKM Friska dapat terus 

berkembang. Menurut Amanah (2015) dalam mempertahankan produknya para 

pelaku usaha dapat menerapkan beberapa strategi pemasaran agar mendapatkan 

perhatian dari konsumen terhadap produknya, salah satunya melalui bauran 

pemasaran. Menurut Setiadi (2013), bauran pemasaran merupakan salah satu yang 

dapat digunakan untuk mempengaruhi dan menarik perhatian konsumen. Dengan 

mengkomunikasikan keunggulan, konsumen akan terpengaruh dan memiliki 

keinginan untuk mencoba produk yang dipasarkan.  

 Metode yang dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan pada UKM 

Friska yaitu menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strenghts, Weakness, 

Oppurtunities, Threats). Dengan begitu UKM Friska dapat mengetahui strategi 

pemasaran yang dapat menjadi alat utama dalam pengembangan UKM dalam 

mencapai tujuannya. Alternatif strategi tersebut kemudian dilihat, urutan strategi 

dengan tingkat kepentingan atau prioritas yang lebih tinggi yang dapat didahulukan 

untuk direalisasikan dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP 

adalah salah satu metode yang mendukung menyusun suatu prioritas dari beragam 

plihan dengan menggunakan beberapa kriteria (multi criteria) (Susila dkk, 2007 

dalam Setiyadi dkk 2011). 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian terhadap 

strategi pemasaran yang tepat untuk diterapkan pada UKM Friska. Penelitian ini 

dilakukan agar UKM Friska dapat terus berkembang dan meningkatkan penjualan 

produk donat.Hasil penelitian tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi 

dengan judul “FORMULASI STRATEGI PEMASARAN DALAM 

PENGEMBANGAN UKM FRISKA MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT DAN 

AHP ” .  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut : 
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1. Bagaimana perencanaan strategi pemasaran yang tepat untuk peningkatan 

pengembangan UKM Friska ? 

2. Bagaimana penentuan prioritas perencanaan strategi pemasaran UKM 

Friska yang disusun menggunakan metode AHP ? 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut diperoleh tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk merencanakan strategi pemasaran yang tepat untuk pengembangan 

UKM Friska. 

2. Untuk menentukan prioritas perencanaan strategi pemasaran UKM Friska 

menggunakan metode  AHP sebagai cara untuk menganalisa perencanaan 

yang disusun. 

1.4 Manfaat 

 Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis maupun 

praktis, yaitu: 

a) Teoritis : penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

perkembangan usaha dan bermnafaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

b) Praktis  

 Bagi pengusaha : Dapat mengembangkan perusahaan 

dengan baik sehingga berdampak terhadap peningkatan 

penjualan. 

 Bagi akademik :   Dapat digunakan sebagai litelatur 

penelitian selanjutnya dengan tema yang sejenis 

 Bagi penulis  : Sebagai implementasi ilmu dan 

pengalaman yang berkaitan dengan manajemen pemasaran. 

1.5 Luaran 

 Luaran yang diharapkan adalah : 

1. Mendapatkan keputusan strategi pemasaran yang sesuai dari penelitian yang 

telah dilakukan. 

1.6 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, batasan masalahnya adalah penelitian ini hanya 

dilakukan di UKM Friska. 
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