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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan usaha merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan 

memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Jenis kegiatan usaha 

dibagi menjadi dua dilihat dari produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh 

kegiatan bisnis, yaitu tangible goods (barang) maupun intangible goods (jasa). 

Yang dimaksud dengan tangible goods (barang) yakni barang-barang yang dapat 

diindera oleh panca indera manusia, seperti mobil, rumah, perkakas, alat tulis, 

makanan. Sedangkan  intangible goods (jasa) adalah produk yang tidak dapat 

dilihat secara kasat mata, tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen 

mengkonsumsi jasa tersebut. Jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, 

misalnya jasa transportasi, jasa hukum dan lainnya (Swastha, 2012: 42). 

Menurut Burhan (2017: 57) pelaku usaha harus memperhatikan berbagai 

aspek dalam melakukan kegiatan usaha, antara lain: 

a) Memahami konsep produk maupun jasa secara baik 

b) Mempunyai visi dan misi bisnis 

c) Mempunyai mental yang tangguh dan mau belajar agar menjadi pelaku 

usaha yang sukses 

d) Membuat perencanaan dan strategi bisnis agar mampu meminimalkan usaha 

dari risiko bisnis dan keuangan 

e) Memahami strategi pemasaran dan pelayanan 

Memahami strategi pemasaran adalah kemampuan untuk menjual atau 
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mendistribusikan produk yang dimiliki agar target usaha dapat tercapai. Para 

pelaku usaha harus memiliki kepekaan dalam melihat peluang di sekitarnya. 

Lingkungan dalam dunia usaha merupakan faktor yang mempengaruhi 

keberlangsungan usaha, baik dari sisi internal perusahaan maupun eksternal 

perusahaan. Perubahan lingkungan positif yang terjadi merupakan penunjang 

dalam kelangsungan kegiatan perusahaan dan perubahan lingkungan negatif yang 

terjadi merupakan gangguan dalam kelangsungan kegiatan perusahaan. Oleh 

kerena itu perlu menganalisis perubahan yang terjadi (Rangkuti, 2016: 18). 

Membaca keadaan di lingkungan internal perusahaan, dapat dilakukan 

dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan. Faktor internal perusahaan 

meliputi kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan, ditinjau dari segi 

kekuatan perusahaan dapat dilihat apakah perusahaan itu memiliki produk yang 

berkualitas, harga yang terjangkau oleh konsumen, dan struktur perusahaan yang 

baik. Sisi kelemahan perusahaan dapat dilihat apakah perusahaan tersebut 

memiliki produk yang berkualitas rendah, harga yang terlampau tinggi sehingga 

tidak terjangkau, dan struktur organisasi yang tidak jelas (Tjiptono, 2012: 34). 

Faktor eksternal perusahaan meliputi peluang usaha dan ancaman usaha. 

Peluang usaha adalah keadaan ketika ada permintaan barang dan jasa yang 

diinginkan oleh konsumen, sehingga perusahaan mampu mengambil keuntungan 

dari keadaan yang terjadi. Ancaman usaha adalah kondisi yang bersifat negatif dan 

tidak dapat diprediksi oleh perusahaan yang dapat menggangu kegiatan usaha 

produksi atau mengganggu keberlangsungan perusahaan (Umar, 2013: 41).  

Semakin pesatnya persaingan bisnis menuntut berbagai perusahaan untuk 
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dapat bersaing dalam dunia bisnis dengan tujuan mencapai target yang telah di 

rencankan agar perusahaan terlihat lebih unggul di bandingkan dengan perusahaan 

pesaing. Karena hal tersebut, maka perusahaan memerlukan perencanaan bisnis 

yang akurat. Sehingga dapat memusatkan perhatian posisi di bisnis tersebut, 

mengetahui ke arah mana perusahaan tersebut akan pergi, bagaimana mencapainya 

serta tindakan apa yang perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan kekuatan dan 

merebut peluang yang ada. Karena itu perencanaan bisnis yang baik merupakan 

alat yang penting untuk menjalankan bisnis yang efektif dan efisien. Selain 

perencanaan, dibutuhkan juga analisis terhadap bisnis yang dijalani untuk 

mendukung berhasilnya sebuah perencanaan dan analisis yang biasanya digunakan 

oleh perusahaan atau badan usaha ialah analisis SWOT (Rangkuti, 2016: 27). 

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk 

merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat 

memaksimalkan kekuatan (Strengths), dan peluang (Oppurtunities), namun secara 

bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats). 

Menurut Freddy (2016: 23) melalui analisis SWOT inilah dapat terbentuk 

pemasaran yang baik. Pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi keinginan 

dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun 

jasa yang kemudian dibeli oleh konsumen yang memiliki kebutuhan melalui suatu 

pertukaran. Penciptaan produk didasarkan pada keinginan dan kebutuhan pasar. 

Menurut Tjiptono  (2012: 43) Pemasaran ini sangat diperlukan dalam suatu 

badan usaha mengingat kegiatan pemasaran dilaksanakan mulai dari perencanaan, 

penentuan produk, harga, distribusinya dengan maksud memuaskan kepentingan 
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konsumen. Dalam kegiatan pemasaran diperlukan juga konsep strategi, sehingga 

produk yang dikeluarkan dapat langsung di konsumsi oleh konsumen. 

Strategi pemasaran adalah pendekatan pokok yang akan digunakan oleh unit 

bisnis dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu yang di 

dalamnya tercantum keputusan-keputusan pokok mengenai, target pasar, 

penempatan produk, bauran pemasaran dan biaya pemasaran yang diperlukan. 

Perumusan strategi pemasaran dilakukan setelah sebelumnya mengidentifikasi 

faktor internal dan eksternal dari perusahaan yang bermuara pada peningkatan 

volume penjualan dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jumlah dana, sifat 

pasar, jenis produk dan siklus kehidupan barang. Untuk mempersiapkan strategi 

pemasaran, harus mempelajari pesaing dan potensialnya (Mudrajad, 2013: 52). 

Perusahaan perlu mengidentifikasi strategi, tujuan, kekuatan, kelemahan, dan 

pola reaksi pesaing. Sehubungan dengan adanya persaingan yang ketat 

mengharuskan setiap perusahaan untuk mencoba menempatkan dirinya pada posisi 

bisnis dalam persaingan. Strategi bersaing bergantung pada besar dan posisi 

masingmasing perusahaan dalam pasar. Dengan mengetahui posisi perusahaan 

dalam pasar, maka akan memudahkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

bisnisnya. Posisi bisnis juga berperan penting dalam menentukan langkahlangkah 

pemasaran seperti apa yang akan dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga dapat 

bersaing dengan pesaing bisnis dalam bidang yang sama (Ratih, 2015: 38).  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin membaik mendorong 

timbulnya laju persaingan di dalam dunia usaha. Hal ini dapat kita lihat dengan 

semakin banyaknya perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa, yang 
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menyebabkan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Dalam kondisi 

semakin meningkatnya persaingan antara produk-produk sejenis, maka perusabaan 

yang satu dengan yang lain saling bersaing untuk merebut konsumen. Kesuksesan 

dalam persaingan akan dapat dipenuhi apabila perusahaan bisa menciptakan dan 

mempertahankan pelanggan (Tjiptono, 2012:19). 

Menurut Kotler (2013: 35) Strategi pemasaran adalah cara di mana fungsi 

pemasaran menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai pertumbuhan yang 

menguntungkan dalam penjualan path level “marketing mix”. Berdasarkan 

pengertian di atas maka sebuah strategi pemasaran perlu dipertahankan karena 

akan memberikan kesatuan arah bagi anggota organisasi. Dua hal yang mendasari 

pilihan strategi bersaing yaitu: penentuan posisi bersaing perusahaan secara relatif 

berkaitan dengan perbedaan kemampuan masing-masing perusahaan dalam 

menghasilkan laba dan kedua adalah daya tank industri untuk menghasilkan laba 

dalam jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tersebut. 

Pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan 

dalam lingkungannya, walaupun Iingkungan yang relevan sangat luas meliputi 

Kekuatan sosial sebagaimana juga kekuatan ekonomi, aspek utama dan 

lingkungan perusahaan adalah industri-industri dalam perusahaan bersaing. 

Struktur industri memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan 

permainan bersaing selain juga strategi - strategi yang secara potensial tersedia 

bagi perusahaan. Kekuatan-kekuatan dan luar indusrti penting terutama dalam 

artian yang relatif karena kekuatan sangat mempengaruhi semua perusahaan maka 

kuncinya terletak pada kemampuan perusahaan (Martadiredja, 2012: 53). 



6 
 

 

 

Sebelum perusahaan dapat memulai perumusan strateginya, terlebih dahulu 

harus mengamati lingkungan eksternal dan internal untuk mengidentifikasi 

kekuatan dan kelemahan perusahaan juga akan menentukan apakah perusahaan 

mampu mengambil keuntungan dan peluang yang ada sambil menghindani 

ancaman. Untuk mencapai tujuannya, perusahaan harus mampu mempertahankan 

pangsa pasar yang ada dengan membina hubungan baik dengan pelanggan. Tujuan 

tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan 

meningkatkan keuntungan operasional perusahaan. Hal ini dapat dilakukan jika 

perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan penjualan produk atau jasa 

yang mereka produksi. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang akurat 

melalui pemanfaatan peluang dalam meningkatkan penjualan, selanjutnya dengan 

tujuan dan sasaran yang terlebih dahulu melalui analisis lingkungan internal dan 

eksternal perusahaan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, 

maka perlu ditentukan strategi pemasaran bagi perusahaan (Weitz. 2011: 19). 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu 

dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan 

yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Menurut Sastradipoera (2012: 38) strategi pemasaran adalah rencana untuk 

mencapai tujuantujuan organisasi di bidang pemasaran. Dengan kata lain, strategi 

pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang 

memberi arah kepada usahausaha pemasaran perusahaan dan waktu ke waktu, 

pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasi, terutama sebagai 

tanggapan perusahan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang 
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selalu berubah. Penentuan strategi pemasaran dalam suatu pemasaran merupakan 

suatu kegiatan yang sangat kompleks dan saling berhubungan, karena merupakan 

usaha mencapai tujuan dengan memberikan arah dan kebijakan dasar yang 

berkaitan dengan perusahaan. Dimana rencana untuk mencapai tujuan tersebut 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha yang sedang dan akan 

memasarkan suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.  

Menurut Tjiptono (2012: 34) di dalam suatu perusahaan terdapat 3 level 

strategi, yaitu level korporasi, level unit bisnis atau lini bisnis, dan level 

fungsional. Dalam proses penyusunan strategi perusahaan kita harus 

memperhatikan analisis faktor ekstemal dan faktor internal guna menyiapkan 

strategi yang seusai dengan keadaan saat ini. Kajian apapun yang digunakan dalam 

analisis perumusan strategi perusahaan dipastikan melakukan kajian atas hal 

tersebut. Produk-produk perusahaan dibuat melalui suatu proses yang berkualitas 

akan memiliki sejumlah keistimewaan yang mampu meningkatkan kepuasan 

konsumen atas penggunaan produk tersebut. Dengan demikian pelanggan kembali 

menikmati apa yang ditawarkan oleh perusahaan yang menjadi pelanggan setia 

bagi perusahaan tersebut, karena konveksi merupakan bisnis yang sangat 

menjanjikan, semua orang pasti membutuhkan pakaian dan sifat dan konveksi 

tersebut selalu baru dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan konveksi memiliki 

beberapa keunggulan yaitu konveksi memiliki target pasar yang mudah dijangkau, 

tidak membutuhkan banyak biaya angkut, tingginya permintaan produk konveksi 

seperti pakaian, dan tidak membutuhkan modal besar. Berikut akan disajikan tabel 

yang menunjukkan perkembangan toko konveksi di Kecamatan Kaliwungu:  
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Tabel 1.1 

Perkembangan Usaha Konveksi di Kecamatan Kaliwungu 

Tahun 
Konveksi 

Lama Baru 

2016 5 2 

2017 7 1 

2018 8 2 

2019 10 2 

2020 12 3 

  Sumber : Observasi Pribadi, 2020. 

Tabel 1 menunjukkan perkembangan jumlah toko konveksi di kecamatan 

Terara. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun terjadi 

peningkatan jumlah pengusaha konveksi di Kecamatan Kaliwungu. Hal ini 

menyebabkan meningkatnya persaingan diantara pengusaha konveksi di 

kecamatan Kaliwungu. Hal ini menunjukkan juga bahwa kebutuhan akan pakaian 

masih tinggi sehingga dengan adanya usaha-usaha konveksi tersebut dapat 

mempermudah masyarakat dalam mendapatkan barang yang di inginkan. Oleh 

karenanya banyak pengusaha yang membuka usaha ini karena menganggap usaha 

ini sangat menjanjikan untuk kedepannya. 

Dalam proses pendistribusian barang Lavina Collection melakukan melalui 

penjualan ke agen-agen penjualan yang telah menjadi langganan bagi Lavina 

Collection. Dalam hal ini pendistribusian yang dilakukan dapat menjangkau secara 

luas dan biaya yang minim. Karena distributor dan Lavina Collection tersebar di 

berbagai daerah dan wilayah. Lavina Collection melalukan promosi melalui mulut 

ke mulut (mouth to mouth), hal ini dapat dilihat dan konsumen yang datang ke 

toko untuk membantu mempromosikan tentang Lavina Collection. Selain itu 
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Lavina Collection juga melakukan promosi melalui harga dimana konsumen yang 

berbelanja dengan intensitas barang yang banyak akan mendapatkan potongan 

harga. Lavina Collection selain menjual produknya secara eceran juga menjualnya 

dalam bentuk grosiran. Kendala yang sering dihadapi oleh pemilik toko adalah 

semua produk yang dijual memiliki strategi yang sama dalam pemasarannya.  

Lavina Collection tidak hanya menawarkan hasil produk yang dihasilkan 

sendiri, melainkan menawarkan beberapa produk yang diambil dan luar 

produksinya, diantaranya peralatan sekolah, baju sehani-hani, baju kantoran, dan 

perlengkapan rumah tangga. Lavina Collection berusaha melakukan inovasi dan 

penerapan strategi yang di anggap sesuai untuk bertahan di pasar. Inovasi yang di 

lakukan oleh perusahaan ini adalah dengan memproduksi beberapa produknya 

sendiri seperti pakaian dari segala usia dan menerima pesanan jahitan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat peluang usaha konveksi yang dianggap masih terbuka 

luas dan untuk meminimalkan biaya produksi sehingga harga yang di tawarkan 

bisa lebih bersaing di pasar. Hal tersebut membuat harga menjadi kekuatan Lavina 

Collection. 

Persaingan industri yang sangat ketat, menuntut perusahaan meningkatkan 

kemampuannya agar dapat memenangkan persaingan dalam merebut pasar 

domestik. Lavina Collection terus melakukan inovasi yang berkaitan dengan 

strategi pemasaran yang bersifat strategis dalam rangka memenangkan persaingan. 

Dengan fenomena yang terjadi diperlukan suatu penelitian yang berdasarkan 

analisis SWOT dan berkaitan dengan daya saing perusahaan dan usaha untuk 

dapat merebut pasar sehingga perusahaan dapat menentukan strategi pemasaran 
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bisnis yang tepat bagi perusahaan. 

Tingginya permintaan pasar untuk pakaian, memicu para pelaku bisnis 

konveksi berlomba-lomba dalam memenuhi permintaan pasar. Keadaan ini 

menimbulkan persaingan yang tajam antara perusahaan, baik karena pesaing yang 

semakin bertambah, volume produk yang semakin meningkat, maupun 

bertambahnya perkembangan penduduk dari daerah lain. Lavina Collection 

merupakan salah satu konveksi di kota Kudus yang juga ikut bersaing dengan 

konveksi lain dalam memasarkan dan menjual pakaian wanita. Kondisi persaingan 

yang tajam di antara konveksi membuat Lavina Collection untuk lebih 

memperhatikan lingkungan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi 

perusahaan untuk kedepannya dalam memenangkan persaingan dalam pemasaran. 

Menurut Entang (2011: 52) analisis SWOT timbul secara langsung atau 

tidak langsung karena adanya persaingan yang dari perusahaan lain yang 

memproduksi barang dan jasa sejenis dengan produk suatu perusahaan. Hal ini 

membuat perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat untuk memenangkan 

persaingan atau paling tidak dapat bertahanhidup dipasar  asaranya. Persaingan 

yang semakin ketat dan tajam mengakibatkan perusahaan membutuhkan antisipasi 

yang tepat dan akurat sehingga perusahaan dapat memasarkan produknya di pasar 

yang dituju, dan bahkan bila memungkinkan perusahaan menjadi pemimpin pasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dengan demikian penulis 

mengambil judul penelitian ini sebagai berikut: “Penerapan Analisis SWOT 

sebagai Strategi Meningkatkan Pemasaran Produk Konveksi pada Lavina 

Collection Kudus”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup penelitian ini hanya mencakup pengkajian tentang : 

1. Penerapan analisis SWOT sebagai strategi meningkatkan pemasaran produk 

konveksi pada Lavina Collection Kudus. 

2. Pendekatan/Jenis penelitian eksplanator riset yang mendiskripsikan sebab akibat 

dari adanya strategi pemasaran produk konveksi pada Lavina Collection Kudus. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Lavina Collection berusaha melakukan inovasi dan penerapan strategi yang 

di anggap sesuai untuk bertahan di pasar. Kendala yang sering dihadapi adalah 

semua produk yang dijual memiliki strategi yang sama dalam pemasarannya. 

Lavina Collection untuk melihat peluang usaha konveksi yang dianggap masih 

terbuka luas dan untuk meminimalkan biaya produksi sehingga harga yang di 

tawarkan bisa lebih bersaing di pasar. Lavina Collection berusaha untuk meneliti 

faktor dari dalam dan luar lingkungan untuk kemajuan usahanya. 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

pertanyaan penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana strategi EFAS dalam strategi pemasaran produk konveksi pada Lavina 

Collection Kudus? 

2. Bagaimana strategi IFAS dalam strategi pemasaran produk konveksi pada Lavina 

Collection Kudus 

3. Strategi utama manakah yang menjadi strategi strategi pemasaran produk 

konveksi pada Lavina Collection Kudus? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini 

1. Menganalisis strategi EFAS dalam strategi pemasaran produk konveksi pada 

Lavina Collection Kudus.  

2. Menganalisis strategi IFAS dalam strategi pemasaran produk konveksi pada 

Lavina Collection Kudus. 

3. Menganalisis strategi utama manakah yang menjadi strategi strategi pemasaran 

produk konveksi pada Lavina Collection Kudus. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

 Memberikan pengetahuan bagi peneliti tentang strategi pemasaran produk 

konveksi pada Lavina Collection Kudus dan dapat dijadikan kajian ilmu strategi 

pemasaran pada umumnya, juga sebagai tambahan referensi bagi pembaca dan 

acuan perbandingan dalam melakukan penelitian di bidang yang sama pada masa 

yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Lavina Collection Kudus 

dalam hal strategi pemasaran yang sesuai dengan analisis SWOT untuk 

memajukan bisnis yang dijalani. 

2) Memberikan masukan kepada Lavina Collection, betapa pentingnya 

pengembangan strategi pemasaran untuk kemajuan organisasi. 
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