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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era sekarang ini, bisnis di Indonesia telah mengalami 

perkembangan secara pesat sehingga menimbulkan persaingan yang ketat 

antar perusahaan. Melihat adanya fenomena tersebut maka setiap perusahaan 

diharuskan untuk lebih memperhatikan lingkungan yang dapat mempengaruhi 

perusahaan. Hal tersebut bertujuan supaya perusahaan mengetahui strategi 

pemasaran seperti apa dan bagaimana yang harus diterapkan dalam 

perusahaan (Kotler dan Amstrong, 2014). 

Salah satu bisnis yang berkembang dengan pesat saat ini yaitu pada 

industri pakaian khususnya pakaian jadi. Perkembangan tersebut terjadi 

ditandai dengan kebutuhan fashion sebagian besar masyarkat Indonesia yang 

terus meningkat. Jika dahulu mayoritas masyarakat Indonesia lebih cenderung 

membeli pakaian baru pada waktu tertentu seperti ketika ada momen penting 

saja, berbeda dengan yang sekarang mayoritas masyarakat Indonesia akan 

membeli pakaian baru tanpa menunggu adanya momen penting dahulu. 

Dengan adanya perubahan gaya hidup dan meningkatnya budaya konsumtif 

masyarakat Indonesia inilah yang menjadikan kebutuhan fashion di Indonesia 

terus meningkat, sehinggan peluang usaha dalam industri pakaian jadi juga 

semakin besar (Amalia, 2016). 
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Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus (BPS) 

sektor industri merupakan penopang utama dari perekonomian Kabupaten 

Kudus yang memiliki kontribusi sebesar 81,16% terhadap PDRB Kabupaten 

Kudus. Jika dilihat dari segi jenis industrinya menunjukkan bahwa industri 

pakaian jadi memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kenaikan 

pendapatan di Kabupaten Kudus. Hal tersebut membuktikan bahwa 

perkembangan  bisnis industri pakaian khususnya pakaian jadi di Kabupaten 

Kudus mengalami perkembangan yang cukup pesat. Berikut tabel kontribusi 

sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kudus dilihat dari jenis 

industrinya. 

Tabel 1.1 

Jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Kudus 

dari segi jenis industri tahun 2014-2016 (dalam persen) 

No Jenis Industri 2014 2015 2016 

1 Tembakau  34,25 34,25 34,46 

2 Pakaian Jadi 19,89 19,89 19,97 

3 Makanan dan Minuman 8,29 8,29 2,22 

Sumber: BPS Kabupaten Kudus 

Bless Collection adalah usaha konveksi baju yang dilakukan dengan 

sistem usaha perseorangan serta pembuatannya dilakukan secara 

kekeluargaan. Konveksi Bless Collection merupakan usaha yang 

memproduksi pakaian jadi khususnya pakaian wanita. Konveksi Bless 

Collection sudah berdiri sejak 35 tahun yang lalu, namun usaha tersebut 

belum memiliki strategi pemasaran secara tepat. Selama ini Bless Collection 
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memasarkan produknya tanpa adanya perencanaan strategi pemasaran yang 

matang terlebih dahulu sehingga menjadikan berkurangnya daerah pemasaran 

pada tahun 2017 yang dapat dilihat pada tabel 1.1. Oleh sebab itu, perlu 

adanya dilakukan analisis strategi pemasaran melalui analisis SWOT untuk 

mendapatkan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan jumlah 

daerah pemasaran serta mampu bertahan dan bersaing menghadapi 

perubahan-perubahan lingkungan mendatang. 

Tabel 1.2 

 Jumlah Daerah Pemasaran Bless Collection dari Tahun 2014-2017 

Tahun 
Jumlah 

Pemasaran 
Lokal Regional Nasional Internasional 

2014 6 Kudus  

Demak, 

Ponorogo, 

Temanggung, 

Wonosobo 

Madura  - 

2015 6 Kudus  

Demak, 

Ponorogo, 

Temanggung, 

Wonosobo 

Madura  - 

2016 6 Kudus  

Demak, 

Blora, 

Rembang, 

Semarang 

Madura  - 

2017 4 Kudus  
Demak, 

Semarang 
Madura  - 

Sumber: Data Primer (2018) 

Strategi pemasaran merupakan suatu rencana kegiatan untuk mencapai 

sebuah tujuan, Swastha & Irawan dalam Irvan (2015). Perencanaan strategi 

menurut Kotler & Amstrong (2014) yaitu proses mengembangkan dan 

mempertahankan kecocokan strategi antara tujuan dan kemampuan 

perusahaan serta peluang pemasaran yang sedang berubah. 
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Analisis SWOT merupakan suatu teknik yang digunakan oleh 

manajemen untuk melakukan indentifikasi yang cepat atas situasi strategis 

perusahaan (Pearce dan Robinson, 2014). Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), 

tetapi dalam bersamaan dapat juga meminimalkan kelemahan (weakness) dan 

ancaman (threat). 

Sebelumnya terdapat beberapa penelitian mengenai strategi pemasaran 

menggunakan analisis SWOT pada industri fashion. Hasil penelitian dari 

beberapa peneliti seperti yang pertama pada penelitian yang dilakukan oleh 

Aisyah Amalia (2016) hasilnya menunjukkan posisi perusahaan pada kuadran 

III yaitu perusahaan memiliki peluang yang besar pada pasar tetapi juga 

mengalami kelemahan internal, strategi yang digunakan yaitu turn-round 

meminimalkan kelemahan internal perusahaan kemudian merebut kembali 

pasar yang lebih baik. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Hafiz Abdul 

Azis, Budi Praptono dan Wawan Tripiawan (2017) hasil analisis data yang 

diperoleh posisi perusahaan terletak pada kuadran I yang berarti memiliki 

peluang dan kuat sehingga strategi yang tepat digunakan adalah dengan 

strategi agresif. Selanjutnya penelitian yang ketiga dilakukan oleh Nurul 

Hidayah (2016) bahwa perusahaan berada pada kuadran I yang memiliki 

kekuatan dan peluang serta strategi yang tepat digunakan yaitu strategi 

agresif. 
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Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena masalah diatas, maka 

akan dilakukan penelitian dengan judul “Strategi Pemasaran Menggunakan 

Analisis SWOT Pada Usaha Konveksi Baju Bless Collection Kudus”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian manajemen yang berfokus 

pada pemasaran. Untuk memperoleh hasil analisis yang mendalam dan 

menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis akan memberi batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Variabel Internal terdiri dari produk, harga, distribusi, promosi 

(Hidayah:2016 dan Amalia:2016), dan sumber daya manusia (SDM) 

(Wulan: 2017 dan Abdul: 2017). 

2. Variabel eksternal terdiri dari pertumbuhan penduduk, daya beli 

konumen, hubungan dengan supplier, hubungan dengan pelanggan, 

persepi konsumen terhadap harga, pesaing, harga bahan baku (Hidayah: 

2016), perkembangan teknologi (Abdul: 2017), fashion kebutuhan 

pokok dan luas pasar (Amalia: 2016). 

3. Responden dalam penelitian ini yaitu yang memiliki pengetahuan dan 

memiliki pengalaman mengenai konveksi Bless Collection yakni 

pemilik dan karyawan sebanyak 16 orang untuk responden variabel 

eksternal, sedangkan responden untuk variabel internal yaitu konsumen 

Bless Collection Kudus. 

4. Objek penelitian ini yaitu usaha konveksi baju Bless Collection yang 

berlokasi di desa Tumpang Krasak Jati Kudus. 
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1.3 Perumusan Masalah 

Dalam sebuah usaha diperlukan strategi pemasaran yang tepat 

sehingga mampu mencapai target yang diinginkan. Perusahaan yang memiliki 

strategi, akan lebih memiliki peluang untuk sukses. Sebaliknya, perusahaan 

yang tidak memiliki strategi pemasaran akan cenderung mengalami kesulitan 

untuk mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini akan dilakukan pada 

usaha konveksi baju Bless Collection Kudus yang ternyata belum memiliki 

strategi pemasaran, sehingga berdampak pada berkurangnya daerah 

pemasaran pada tahun 2017. Dengan adanya kesenjangan dalam penelitian 

ini, maka penelitian ini menggunakan analisis SWOT untuk menentukan 

strategi pemasaran pada usaha konveksi baju Bless Collection Kudus. 

Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan masalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal apa saja yang ada pada usaha konveksi baju Bless 

Collection Kudus? 

2. Faktor eksternal apa saja yang ada pada usaha konveksi baju Bless 

Collection Kudus? 

3. Bagaimana posisi strategi pemasaran pada usaha konveksi baju Bless 

Collection Kudus? 

4. Bagaimana langkah strategi pemasaran yang tepat pada usaha konveksi 

baju Bless Collection Kudus? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat 

untuk menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis faktor internal pada usaha konveksi baju Bless Collection 

Kudus. 

2. Menganalisis faktor eksternal pada usaha konveksi baju Bless Collection 

Kudus. 

3. Menentukan posisi strategi pemasaran pada usaha konveksi baju Bless 

Collection Kudus. 

4. Merumuskan langkah-langkah strategi pemasaran yang tepat pada usaha 

konveksi baju Bless Collection Kudus. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa: 

a. Aspek Teoritis 

1. Bagi peneliti, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi baik 

itu teoritis maupun empiris mengenai strategi pemasaran 

menggunakan analisis SWOT yang digunakan dalam penulisan 

penelitian ini. 

2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan referensi untuk penelitian dimasa 

mendatang pada bidang yang sama. 
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b. Aspek Praktis 

Bagi perusahaan, dapat memberikan saran dan masukan yang 

bermanfaat dalam menentukan posisi perusahaan sehingga mampu 

merumuskan langkah strategi pemasaran yang tepat. 

  


