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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Lahirnya pasar global membawa peluang sekaligus tantangan bagi 

para pengusaha maupun industri. Industri adalah suatu kelompok 

perusahaan yang menghasilkan produk-produk yang dapat saling 

menggantikan. Definisi ini mengindikasikan pentingnya lingkungan 

persaingan dalam suatu industri untuk ditelaah sebagai salah satu dasar 

terpenting dalam penyusunan strategi menghadapi persaingan. Persaingan 

tersebut menuntut perusahaan supaya perusahan bisa meningkatkan 

kemampuannya dalam bersaing dengan perusahaan lainnya agar bisa 

menguasai pasar. Menghadapi persaingan di pasar, perusahaan dapat 

memilih dan menerapkan strategi pemasaran yang dianggap tepat dan 

harus jeli dalam menghasilkan produk agar bisa memenuhi permintaan 

pasar. Keberhasilan perusahaan dalam memenangkan persaingan pasar 

sangat tergantung pada strategi pemasaran yang dipilih dan diterapkan 

dalam perusahaan. 

Usaha perusahaan agar mampu  bersaing  dengan  industri  yang  

sejenis  perlu  adanya  upaya penetapan strategi pemasaran yang tepat 

supaya dapat menghadapi persaingan pasar, terutama dengan mencari 

solusi untuk mengahadapi permasalahan yang ada di dalam perusahaan 

dalam mengahadapi persaingan. Dan perusahaan harus inovatif dalam 
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menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen sehingga 

konsumen tertarik dengan produk yang sudah dihasilkan selama ini. Oleh 

karena itu perusahaan harus dapat memberikan kepuasan tersendiri kepada 

konsumen sehingga akan terjadi hubungan yang erat antara perusahaan 

dengan konsumen. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal perlu adanya 

analisis persaingan dengan cara mengevaluasi lingkungan internal yang 

meliputi kelemahan dan kelebihan didalam perusahaan serta mengevaluasi 

lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan acaman bagi suatu 

perusahaan. 

Strategi pemasaran adalah strategi yang harus dimiliki perusahaan 

untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Strategi pemasaran 

sangat penting bagi perusahaan, apabila suatu strategi pemasaran dalam 

perusahaan belum berjalan dengan baik dan kurang tepat itu dapat 

menyebabkan permasalahan di dalam perusahaan. Oleh karena itu 

perusahaan harus bisa menetapkan bagaimana strategi pemasaran yang 

tepat untuk memasarkan produknya kepada konsumen dan bisa mengadapi 

pesaingan dengan perusahaan lain yang melakukan produksi sejenis. 

Persaingan yaitu upaya perusahaan untuk persaing guna mencari posisi 

yang menguntungan didalam industri. 

Industri hanger merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha 

kecil karena hanger atau gantungan pakaian  sangat dibutuhkan oleh 

semua masyarakat. Hanger atau gantungan pakaian diproduksi untuk 

digunakan menggantung pakaian. Munculnya persaingan dalam 
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berwirausaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan adanya 

persaingan, maka wirausahawan dihadapkan pada berbagai peluang dan 

ancaman yang akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap 

kelangsungan pada usahanya. 

UD. Feronica Ngunut adalah salah satu penghasil hanger di desa 

Kalangan, Ngunut Tulungagung yang merupakan daerah industri hanger. 

UD. Feronica memproduksi berbagai macam hanger dan gantungan 

pakaian yang lainnya. Oleh karena itu di sekitar UD. Feronica Ngunut 

banyak perusahaan yang  sama dalam memproduksi hanger. Hal itu 

menimbulkan banyaknya persaingan antar usaha. Maka dari itulah UD. 

Feronica dituntut untuk  dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat 

agar bisa menghadapi persaingan dan masih tetap bisa memasarkan 

produknya kepada konsumen. 

Berdasarkan latar belakang pada  perusahaan UD.Feronica Ngunut, 

maka penulis bermaksud  melakukan penelitian untuk mengetahui strategi 

apa yang nantinya akan di gunakan oleh UD. Feronica Ngunut dengan 

judul “PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN GUNA 

MENGHADAPI PERSAINGAN PASAR PADA UD. FERONICA 

NGUNUT”. 
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B. Permasalahan 

UD. Feronica Ngunut mengalami masalah mengenai banyaknya 

perusahaan pesaing yang memproduksi barang sejenis ada 5 perusahaan  

pesaing di sekitar UD. Feronica Ngunut, hal ini terbukti dari produksi di 

UD. Feronica Ngunut menurun. Semakin pesatnya persaingan pada 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang produksi hanger, dengan 

strategi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan, maka hal itu 

perlu mendapatkan perhatian serius bagi UD. Feronica Ngunut. Pada UD. 

Feronica Ngunut kesulitan menetapkan strategi pemasaran yang tepat 

sehingga berdampak pada penjualan yang menurun. 

 

C.  Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas maka perumusan 

masalahnya yaitu : 

Bagaimana penerapan strategi pemasaran yang tepat guna menghadapi  

persaingan pasar pada UD. Feronica Ngunut ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan 

mengetahui strategi pemasaran yang tepat guna menghadapi persaingan 

pasar pada UD. Feronica Ngunut. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

a. Bagi penulis :  

Dapat memahami masalah yang ada pada perusahaan dan bisa 

menerapkan pada perusahaan yang sesungguhnya, dapat 

menambah wawasanan dan ilmu pengetahuan. 

b. Bagi UD. Feronica : 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk pertimbangan guna menentukan strategi pemasaran yang 

tepat guna mencapai tujuan perusahaan. 

c. Bagi Perpustakaan Stie Kesuma Negara Blitar : 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi 

pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


