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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang cukup besar 

dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, baik negara maju maupun negara 

berkembang. Dalam hal ini perlu halnya untuk meningkatkan perkembangan dan 

pengembangan UMKM di Indonesia agar dapat menjadi penggerak perekonomian 

nasional berkelanjutan. Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia 

didominasi oleh industri makanan dan minuman, dan perkembangannya pun 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Adapun tingkat pertumbuhan 

UMKM di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1. Hal ini tentunya menjadi 

sebuah peluang dan tantangan bagi pelaku usaha sekaligus pemerintah yang 

memiliki peran untuk mendukung dan membantu dalam hal mengatasi kendala 

yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga UMKM tetap dapat melakukan kegiatan 

usahanya dengan baik. 

 

Gambar 1.1. Grafik Jumlah Unit UMKM di Indonesia pada Tahun 2010-

2018 (Badan Pusat Statistik 2020) 

Di tengah pesatnya perkembangan UMKM di Indonesia terdapat 

keterbatasan dan kendala yang dihadapi oleh UMKM yaitu dalam hal pemasaran 
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baik dari segi mengakses informasi dan jangkauan pasar, jaringan tenaga kerja, 

serta akses lokasi strategis untuk usaha (Sutanto dkk, 2012). Hal tersebut tentunya 

berpengaruh terhadap pemasaran pada UMKM yang kurang optimal. Di tengah 

maraknya wabah Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab pelaku usaha maupun 

sektor industri termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mengalami 

permasalahan dalam hal pemasaran yang berdampak pada menurunnya keputusan 

pembelian. 

Berdasarkan data yang dikutip dari website databoks.katadata.co.id 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, dunia usaha yang sangat terdampak 

secara signifikan adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Banyak UMKM 

yang terdampak dan mengalami penurunan keputusan pembelian yang cukup 

drastis, sehingga berakibat terhadap menurunnya keuntungan yang diperoleh 

UMKM. Hal ini juga membuat banyak UMKM yang terpuruk karena pembatasan 

masyarakat untuk bepergian yang berimbas pada menurunnya penjualan produk. 

Menurut data yang dihimpun dari MOKA data yang melakukan observasi pada 

industri yang terdampak adanya Covid-19 pada 17 kota di Indonesia didapati 13 

kota di antaranya merupakan industri yang paling terdampak karena adanya 

pandemi yaitu pada industri Food & Beverage. Pada industri ini mengalami 

penurunan pendapatan harian terbesar yakni pada wilayah Surabaya sebesar 26% 

dan Bali sebesar 18%.  

Penurunan keputusan pembelian pada sektor UMKM akibat adanya 

pandemi juga dihimpun dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) yang menyebutkan bahwa terjadi penurunan penjualan yang cukup 

signifikan. Pada penurunan 10-30% sebesar 14.2%, kemudian pada penurunan 31-

60% sebesar 15% dan pada penurunan terbesar yakni lebih dari 60% sebesar 26%. 

Bahkan tidak terjadi penjualan yang memiliki proporsi tertinggi yakni mencapai 

36.7%. Adapun penurunan penjualan pada UMKM akibar adanya Covid-19 dapat 

dilihat pada Gambar 1.3. Hal ini tentunya perlu perhatian yang serius mengingat 

tingginya penurunan penjualan akibat adanya pandemi yang terjadi membuat 

UMKM semakin terpuruk.  
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Gambar 1.2 Grafik Penurunan Penjualan Sektor UMKM Akibat Covid-19 

(Asosiasi Business Development Service Indonesia, Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional) 

Salah satu UMKM yang terdampak dengan adanya pandemi ini adalah 

UMKM Bina Makmur. UMKM Bina Makmur merupakan salah satu UMKM yang 

bergerak di industri makanan yang memproduksi semanggi instan makanan khas 

Kota Surabaya. Produk semanggi instan ini merupakan produk inovasi yang cukup 

populer dan banyak diminati oleh konsumen baik dari Surabaya maupun luar 

Surabaya. UMKM ini membuat semanggi instan sebagai bentuk produk inovatif 

yang dapat dijadikan sebagai produk khas kota Surabaya. Selain itu, diharapkan 

produk tersebut memiliki umur simpan yang lebih lama dan dapat dikonsumsi 

konsumen tanpa harus pergi Kota Surabaya, dan agar produk tersebut dapat 

dijadikan oleh-oleh khas untuk wisatawan yang berkunjung ke Kota Surabaya. 

Pemasaran yang telah diterapkan oleh UMKM adalah kerjasama dengan mitra 

seperti perhotelan, tempat pusat oleh-oleh dan langganan yang biasa memesan atau 

membeli secara langsung maupun melalui pemesanan online.  
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Adanya pandemi juga berdampak pada keputusan pembelian pada 

konsumen dalam membeli semanggi instan. Keputusan konsumen berubah seiring 

dengan kondisi yang terjadi pada saat pandemi. Hal ini menyebabkan konsumen 

lebih selektif dan memprioritaskan kebutuhan dalam memilih dan membeli barang 

maupun jasa yang dibutuhkan. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh 

berbagai faktor salah satunya yakni bauran pemasaran. Bauran pemasaran menjadi 

alat pemasaran yang dipadukan untuk mengetahui respon yang diinginkan oleh 

pasar sehingga dapat tepat sasaran. Hal ini juga berguna untuk mengetahui 

keputusan pembelian pada konsumen yang nantinya akan berdampak pada 

keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Amstrong (2010) bauran pemasaran 

merupakan alat-alat pemasaran yang saling berkaitan satu sama lain untuk 

mempengaruhi permintaan pasar. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari 

beberapa variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran. Variabel ini dapat 

dikendalikan suatu perusahaan agar dapat mempengaruhi konsumen dalam memilih 

produknya. Oleh karena itu, perusahaan harus tepat dalam menerapkan strategi 

pemasaran untuk perusahaannya.  

Pada UMKM Bina Makmur mengalami perubahan dari kondisi internal 

khusunya pada bauran pemasaran 4P. Adapun perubahan mendasar pada bauran 

pemasaran UMKM Bina Makmur dimulai dari bauran produk adalah adanya 

penyesuaian terkait produk yang dihasilkan yakni mulanya pada bumbu pecel 

semanggi yang memiliki berat 200 gr menjadi 175 gr. Kemudian untuk bauran 

harga, UMKM mulanya akan menaikkan harga menjadi Rp.57.000 namun harus 

kembali ke harga semula yakni Rp. 55.000. Pada bauran tempat, terjadi perubahan 

yang mulanya melakukan penjualan secara offline secara rutin di berbagai tempat 

dan event namun saat ini harus melakukan penjualan sebatas penjualan online. Hal 

ini juga otomatis berdampak pada bauran promosi yang mengalami perubahan 

yakni dengan promosi secara online melalui media sosial. Dari sinilah dapat 

diketahui bahwa sejauh ini bauran pemasaran 4P (produk, harga, tempat dan 

promosi) lah yang mengalami improvisasi terkait penyesuaian pada kondisi 

pandemi saat ini, sehingga penelitian ini berfokus pada pendekatan bauran 

pemasaran 4P untuk mengetahui besarnya pengaruh dan pentingnya bauran 
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pemasaran 4P tersebut dalam menentukan keputusan pembelian di masa pandemi. 

Melihat kondisi demikian maka peneliti tertarik mengamati dan membahas lebih 

detail terkait topik penelitian tersebut dengan mengangkat judul penelitian yakni 

Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan pembelian 

Semanggi Instan pada UMKM Bina Makmur di Masa Pandemi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka didapat beberapa 

rumusan masalah yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian 

semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi? 

2. Variabel bauran pemasaran manakah yang paling berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa 

pandemi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan 

pembelian semanggi instan pada UMKM Bina Makmur di masa pandemi. 

2. Untuk mengetahui variabel bauran pemasaran manakah yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian semanggi instan pada UMKM 

Bina Makmur di masa pandemi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan disiplin ilmu khususnya 

dalam kajian ilmu mengenai bauran pemasaran yang berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian pada produk semanggi instan di UMKM Bina Makmur. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perusahaan  

Sebagai alternatif dan sumbangan pemikiran bagi UMKM Bina Makmur 

dalam memperbaiki strategi perusahaan agar dapat meningkatkan penjualan 

perusahaan. 

b. Bagi Akademik   

Sebagai bahan informasi dan masukan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan yang dapat dijadikan literatur dan bahan perbandingan dalam 

penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.  

c. Bagi Penulis   

Sebagai wadah untuk pengaplikasian ilmu selama perkuliahan dan 

membandingkan antara teori yang dipelajari dengan penerapannya di 

kehidupan nyata. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tehindar dari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah 

dan penelitian tersebut lebih terarah juga memudahkan dalam pembahasan maka 

ditetapkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Penelitian hanya dilakukan pada UMKM Bina Makmur yang memproduksi 

semanggi instan Selendang Semanggi.  

2. Penelitiannya berfokus pada bidang pemasaran semanggi instan khususnya 

Bauran Pemasaran di UMKM Bina Makmur. 

3. Penelitian dilakukan saat pandemi sedang berlangsung. 

 

 

 

 

 

 


