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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu bagian penting 

dari pembangunan nasional dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Perkembangan zaman dan tekonologi menuntut kehidupan perusahaan 

untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Suatu perusahaan 

yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya cepat atau lambat 

akan tersisih dari lingkungan bisnis, sehingga perlu dipikirkan strategi yang baik 

agar terjadi kontinuitas perusahaan dan membantu dalam pencapaian tujuan yang 

telah di tetapkan secara tepat. Dengan demikian semakin banyknya perusahaan 

yang tumbuh di Indonesia, menyebabkan pasaingan yang awalnya ada menjadi 

semakin ketat. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam kondisi yang demikian 

itu perlu perencanaan yang matang dan tidak hanya rencana jangka panjang tetapi 

yaitu dititik beratkan pada kalangsungan hidup perusahaan itu sendiri.  

Pada dunia usaha yang semakin hari semakin meningkat di negara kita saat 

ini, tentunya semakin banyak persaingan-persaingan antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain dan dengan produk yang sama. Tentunya hal ini akan 

membuat perusahaan-perusahaan menampakkan keunggulannya dalam bersaing. 

Sudah sering dijumpai perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bersaing 

dengan cara yang kotor dan diluar dugaan. Hal itu tentunya akan berimbas pada 

suatu perkembangan bisnis yang ada pada negara kita ini. Banyak sudah perusahaan 
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yang akhirnya mengalami kegagalan sehingga perusahaan tersebut harus gulung 

tikar dan memiliki hutang bank yang sangat besar hingga sulit diatasi. Maka dari 

itu suatu perusahaan harusnya mempunyai beberapa strategi untuk menjadikan 

perusahaannya agar mencapai tujuan. 

Setiap perusahaan untuk mencapai tujuan, maka perusahaan melakukan cara 

dengan mengarahkan kegiatan usahanya. Supaya menghasilkan produk yang 

berkualitas dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasaran, serta memberikan 

kepuasan terhadap konsumen dalam jangka waktu yang panjang, maka akan 

berdampak bagi perusahaan yang akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan 

harapan perusahaan. menurut Alma (2004:10) Tujuan pemasaran yang utama ialah 

memberi kepuasan terhadap konsumen. Tujuan pemasaran bukan komersial atau 

mencari laba. Tapi tujuan utama ialah kepuasan kepada konsumen. 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha yang di kelompokkan dalam 

berbagai bidang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing. Ada 

tugas yang paling utama dari suatu perusahaan adalah menciptakan pelanggan 

dimana pelanggan saat ini banyak menghadapi pilihan produk, merek, dan harga. 

Pelanggan akan melihat menawaran mana yang lebih murah di bandingkan dengan 

penawaran lainnya. Adapun caranya perusahaan dalam mempertahankan adalah 

memberi kepuasan pelanggan yang tinggi. Sehingga akan sulit bagi pembanding 

untuk menarik pelanggan dengan memberikan penawaran yang lebih murah. 

Masalah itu timbul ketika suatu perusahaaan tidak mempunyai suatu 

rencana yang sangat matang. Rencana yang seharusnya menjadi rumusan suatu 
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masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan 

itu dimulai dari sebuah budget yang bisa diorganisir keperluan dan kuantitasnya 

yang mengakibatkan suatu perusahaan dapat berjalan dengan kuat tanpa takut 

dihalangi oleh suatu permasalahan apapun. 

Pada dunia usaha yang persaingan pasarnya semakin ketat untuk 

memperkenalkan suatu produk kepada konsumen sangatlah penting. Maka untuk 

itu manajemen melakukan pemasaran guna meningkatkan penjualan suatu produk. 

Untuk mencapai target penjualan suatu produk secara optimal penting bagi 

manajemen merancang strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan suatu 

hal yang penting dalam pemasaran suatu produk, karena akan mempengaruhi tujuan 

target pemasaran. 

Strategi pemasaran adalah tingkatan yang paling utama yang bersentuhan 

dengan keinginan masyarakat dalam hal penjualan. Hal ini yang menjadi titik 

penentu bagi naik turunnya sebuah penjualan serta keberhasilan penjualan dalam 

mencapai tujuannya. Strategi pemasaran yang sudah dikonsep tentu akan 

menghasilkan sebuah kemajuan dalam penjualan yang entah nama atau kualitasnya 

akan meningkat. 

Pemasaran sebuah produk dari satu perusahaan dengan perusahaan yang 

lainnya tentu berbeda dengan menggunakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. 

Tentu harus terkonsep matang dan benar agar menyentuh nilai yang baik di 

konsumen. Konsep desain dari pemasaran tentu saja yang terpenting, sebab masa 

yang saat ini media lebih mudah untuk menjadi tempat yang baik bagi jalannya 
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pemasaran. Menurut Adi Saputro (2010:19) Pemasaran berminat untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga tugas perusahaan adalah untuk 

menyediakan produk yang bernilai sesuai tuntutan konsumen (customer value) 

secara menguntungkan.  

Dalam memasarkan sebuah produk melalui desain yang bagus, serta dengan 

visualisasi rangkaian kata ataupun suara yang dapat mengundang orang yang 

melihat ataupun mendengarnya menjadi sedikit tertarik, minimal orang tersebut 

ingin mendengar info dari pemasaran tersebut. Selain itu, pemasaran juga 

seharusnya melihat ruang lingkup dari apa yang ingin dijual sebab masalah 

lingkungan selalu menjadi salah satu hal penting juga dimana tim pemasaran akan 

menjadi pusat perhatian khalayak ramai. Ruang lingkup yang besar seperti mall, 

taman kota tentu lebih bisa digunakan manfaatnya dibanding tempat-tempat yang 

jauh tertinggal ramai dari tempat-tempat tersebut. Sehingga dengan hal itu maka 

permintaan konsumen meningkat serta tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba 

sesuai target dapat tercapai. 

Manajemen pemasaran juga perlu mengadakan evaluasi setiap mereka 

memasarkan suatu produk yang baru, atau mengadakan analisa dan evaluasi tentang 

pemasaran yang mereka gunakan, karena semakin tingginya teknologi yang ada di 

negara ini membuat seluruh pemasarannya juga serba canggih. Menurut Lestari 

(2011:3) beberapa alasan mengapa perusahaan perlu mengubah strateginya, antara 

lain : 
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a. Kondisi persaingan dan industri selalu berubah secara cepat. 

b. Preferensi konsumen selalu berubah. 

c. Munculnya ide-ide baru dan ilmu beru untuk meningkatkan dan 

mempertahankan keunggulan pembanding. 

d. Munculnya peluang dan ancaman baru, misalnya berkembangnya teknologi, 

strategi baru dari pembanding, dan lain-lain. 

e. Adanya peristiwa-peristiwa lain secara signifikan mempengaruhi kinerja 

perusahaan. 

Perusahaan dapat menaggulangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan 

saat pemasaran produk tersebut dengan menggunakan metode strategis yaitu 

analisis SWOT, dimana dapat diidentifikasikan tentang kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman dari luar dalam suatu tujuan. Analisis SWOT yaitu upaya 

mencakup untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang 

menentukan kinerja perusahaan. 

Dengan adanya permasalahan penjualan unit perumahan yang ada pada 

Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur terjadi penurunan pada penjualan unit 

perumahan. Hal ini bisa terjadi karena strategi pemasaran yang kurang tepat. Untuk 

itu penting sekali melakukan strategi pemasaran agar memperhatikan lingkungan 

internal dan eksternal. Sehingga penulis mengangkat topik dengan judul “Analisis 

Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Unit Perumahan Pada Puskud 

Jatim”. 
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1.2 Tujuan Studi Lapang 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari studi lapang ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis strategi pemasaran dalam 

meningkatkan penjualan unit perumahan pada PUSKUD JATIM. 

2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana strategi pemasaran yang 

diterapkan dalam upaya meningkatkan penjualan unit perumahan oleh 

PUSKUD JATIM berdasarkan analisis SWOT. 

1.3 Manfaat Studi Lapang 

Manfaat penulisan studi lapang yang diberikan setelah tujuan tercapai 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Instansi 

a. Dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan serta sebagai salah 

satu pilihan dalam menentukan keputusan terkait strategi pemasaran di 

waktu yang akan datang. 

b. Dapat menjadi bahan pengetahuan analisis pemasaran dalam upaya 

meningkatkan penjualan berdasarkan analisis SWOT. 

2. Bagi Pembaca 

a. Dapat menjadi pembelajaran serta bahan refrensi terkait analisis strategi 

pemasaran untuk meningkatkan penjualan. 
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b. Dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran terkait strategi 

pemasaran untuk meningkatkan penjualan oleh PUSKUD JATIM 

berdasarkan analisis SWOT. 

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang 

Ruang lingkup merupakan pembahasan suatu masalah agar tidak terjadi 

penyimpangan pembahasan yang luas. Pembahasan pada laporan studi lapang ini 

dibatasi hanya pada hasil penjualan pada unit perumahan PUSKUD JATIM tahun 

2018 sampai dengan tahun 2019 serta terkait dengan analisis strategi pemasaran 

yang digunakan untuk meningkatkan penjualan dengan analisis SWOT pada unit 

perumahan PUSKUD JATIM. Studi lapangan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 

sampai dengan 8 Agustus 2019. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara untuk mendapatkan 

informasi data akurat yang dibutuhakan dalam penelitian. Untuk itu menulis 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi atau pengamatan 

Observasi atau pengamatan metode ini digunakan untuk menumpulkan data 

dengan cara melihat atau mengamati secara langsung tentang strategi pemasaran 

dalam upaya meningkatkan penjualan properti unit perumahan pada Pusat 

Koperasi Unit Desa Jawa Timur. 
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b. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik yang digunakan dengan cara pengumpulan data secara 

tanya jawab langsung kepada seseorang yang diperkirakan mampu memberi 

informasi atau data yang diperlukan. Dalam metode ini, data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dengan melakukan pengajuan pertanyaan-pertanyaan pada bagian 

staff perumahan di Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau 

data-data untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. 

Dalam hal ini data yang akan diperoleh secara dokumentasi yang ada di koperasi 

yang menjadi obyek studi lapangan adalah Strategi pemasaran dalam upaya 

meningkatkan penjualan properti unit perumahan pada Pusat Koperasi Unit Desa 

Jawa Timur. 


