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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan perindustrian di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup 

pesat, hal ini dapat dilihat dari banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di berbagai 

daerah. Kondisi ini mendorong setiap para pelaku bisnis untuk mampu bersaing 

didalamnya, kreativitas dan inovasi yang terbaru dibutuhkan untuk persaingan 

tersebut. Salah satu perindustrian yang terus mengalami persaingan adalah 

perindustrian tekstil dan pakaian jadi. Penyebab banyaknya perindustrian tekstil dan 

pakaian jadi dikarenakan pakaian jadi merupakan salah satu aspek primer manusia, 

selain itu fashion menjadi kewajiban bagi masyarakat pada era modern ini.  

Potensi berbisnis di industri tekstil dan pakaian jadi cukup menjanjikan, hal 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

 

Gambar 1. 1 Jumlah Unit Industri Kecil Menengah di Kota Bandung Tahun 2017 

(Sumber: BPS 2017) 

Gambar 1.1 memperlihatkan peranan industri tekstil dan pakaian jadi pada 

industri kecil menengah di kota Bandung tahun 2017 yang memiliki persentase sebesar 

54% dan mendominasi perindustrian lainnya. 
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Salah satu perusahaan yang menggeluti usaha pada industri tekstil dan pakaian 

jadi adalah CV. Semesta Agung. Produk yang diproduksi meliputi kaos, celana jeans, 

dan tas ransel anak. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pimpinan dan 

karyawan CV. Semesta Agung, perusahaan mengalami penurunan penjualan produk 

tas ransel pada 3 tahun terakhir. Berikut didapatkan data penjualan produk dari CV. 

Semesta Agung yang dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

Gambar 1. 2 Data Penurunan Penjualan 

Grafik menunjukan bahwa penjualan tas ransel anak mengalami penurunan 

secara terus menerus selama 3 tahun terakhir, yaitu sebanyak 2293 produk. Dilihat dari 

data tersebut rata-rata penurunan penjualan tas ransel anak sebesar 458 produk per 6 

bulan, dan pada tahun terakhir angka penjualan tas ransel anak sampai di angka 2972 

sehingga angka penjualannya berada dibawah penjualan kaos yaitu 3454 kaos. 

Penurunan penjualan tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa 

perusahaan pesaing yang menjual produk yang serupa, selain itu perusahaan belum 

memiliki strategi pemasaran untuk mengatasi penurunan penjualan produk 

perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 dimana perusahaan melakukan 

survey terhadap para pesaingnya. 
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Gambar 1. 3 Data Pesaing 

Banyaknya perusahaan pesaing yang menjual tas ransel anak yang sejenis 

merupakan salah satu faktor menurunnya penjualan produk tas ransel anak. Dilihat 

dari grafik data pesaing yang menjual produk tas ransel anak, terdapat Toko Fashion 

& Tas yang mendominasi pasar sebesar 50%, Toko Tas Anak sebesar 31%, dan 

Konveksi Tas sebesar 19%. 

 Penurunan penjualan yang dialami oleh perusahaan paling besar terdapat pada 

produk tas ransel anak. Oleh karena itu penelitian ini akan difokuskan pada produk tas 

ransel anak yang mengalami penurunan penjualan yang cukup tinggi. 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, terdapat ayat Al-

Qur’an yang dirangkum pada bab ini khususnya yang berkaitan dengan penurunan 

penjualan. Untuk lebih jelasnya tertulis pada QS An-Nissa ayat 29 seperti dibawah ini: 

وا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما    ( 29)َوََل تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ َّللاَّ

Artinya : 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di 

antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling 

ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 

Kasih Sayang kepada kalian “.  (QS. An-Nisa ayat 29). 

Merujuk dari tafsir Ibnu Katsir (dikutip dalam Ad-Dimasyqi 2004, hh. 37-41) 

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa perusahaan harus dapat menjamin 

produknya, baik dari segi mutu maupun prosesnya. Selain itu perusahaan harus dapat 
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memastikan manfaat dari produk yang akan dibuat, dan juga harus mengetahui  sasaran 

untuk siapa produk itu dibuat. 

 Merumuskan strategi pemasaran yang tepat dapat membantu perusahan 

menghadapi para kompetitor. Oleh karena itu, untuk membantu perusahaan dalam 

menyelesaikan permasalahan dilakukan penelitian mengenai strategi pemasaran, 

dalam merumuskan strategi pemasaran perusahaan senantiasa memperhatikan 

keinginan konsumen terhadap produk yang akan diproduksi, dengan memperhatikan 

keinginan konsumen tersebut dapat dikembangkan strategi pengembangan produk. 

Keinginan konsumen tersebut akan disaring dengan menggunakan metode Quality 

Funtion Deployment (QFD) tahap 1 yaitu matrik House of Quality (HOQ), dimana 

QFD merupakan sebuah metode yang digunakaan dalam proses perencanaan dan 

pengembangan produk yang secara sfesifik dapat mengetahui keinginan dan 

kebutuhan konsumen. Dengan metode QFD perusahaan dapat mengetahui atribut 

produk yang diharapkan konsumen sehingga konsumen puas. 

Selain menggunakan metode QFD adapun metode lainnya yang diintegrasikan 

dengan QFD adalah analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan pengidentifikasian 

berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan untuk merumuskan strategi, dengan 

memaksimalakan kekuatan (Strenghts) dan peluangan (Opportunities) serta 

meminimalakan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman perusahaan (Threats). 

Analisis faktor internal mengenai kekuatan dan kelemahan perusahaan diperoleh dari 

hasil HOQ sedangkan analisis faktor ekstrnal peluang dan ancaman diperoleh melalui 

brainstorming dengan pihak perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Atribut apa saja yang diinginkan oleh konsumen pada produk tas ransel CV. 

Semesta Agung? 

2. Atribut apa yang menjadi prioritas dalam pembuatan produk tas ransel CV. 

Semesta Agung? 

3. Bagaimana strategi pemasaran bagi perusahaan CV. Semesta Agung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi atribut-atribut yang diinginkan oleh konsumen pada 

produk tas ransel CV. Semesta Agung. 

2. Mengetahui atribut produk yang menjadi proiritas produk tas ransel anak 

CV. Semesta Agung 

3. Merumuskan strategi pemasaran bagi CV. Semesta Agung. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Pembatasan masalah dimaksudkan agar pemecahan masalah dari objek 

penelitian ini menghasilkan kesimpulan benar serta tidak menyimpang dari tujuan 

semula. Beberapa hal yang menjadi batasan masalah, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun. 

2. Penelitian dilakukan untuk pemasaran produk tas ransel di Kota Bandung. 

3. Rentang analisis data yaitu data penjualan 3 tahun terakhir. 

4. Pembuatan tugas akhir ini meneliti strategi pemasaran perusahaan. 

5. Penelitian ini menggunakan metode QFD tahap pertama saja, yaitu pembuatan 

House of Quality (HOQ). 

 

1.5 Sistematika penulisan 

Agar penulisan laporan tugas akhir ini lebih terarah, serta dapat dipahami dan 

dimengerti dengan baik maka penulisan tugas akhir ini dibagi dalam 6 (enam) bab, 

yaitu sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisikan tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisikan tentang uraian teori-teori yang akan digunakan dan dijadikan 

dasar acuan untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana masalah aktual didekati dengan 

teori-teori yang dikemukakan pada bab II serta langkah-langkah yang diambil 

dalam menyelesaikan masalah. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan dan menyajikan data tentang kondisi perusahaan dan 

berbagai masalah yang dihadapi oleh perusahaan yang kemudian dilakukan 

pengolahan data.  

BAB V ANALISIS  

Bab ini menganalisa mengenai hasil pengolahan data pada bab IV dan metode 

yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini menyimpulkan keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan, 

kemudian diberikan saran untuk menyempurnakan hasil dari penelitian. 
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