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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

     Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sektor makanan dan minuman pada 

semester I tahun 2016 termasuk industri yang sedang bersinar yaitu menduduki  

posisi ke-2 tertinggi setelah industri pertambangan dengan nilai peningkatan 

sebesar 9,54 %. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Pada Semsester I 2016 

Sumber : BPS Jawa Timur (2016) 

 

     Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya kegiatan ekonomi 

yang berjalan baik, termasuk dibidang sektor makanan dan minuman. Tabel 1.1 

menunjukkan adanya peningkatan petumbuhan industri makanan dan minuman 

dari tahun 2015 dengan nilai pertumbuhan 7,15% meningkat menjadi 10% pada 

tahun 2016. 

Tabel 1.1 Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Triwulan I Tahun 2015-2016 

 
 

Sumber : BPS Jawa Timur (2016) 
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     Gambar 1.1 dan tabel 1.1 menunjukkan bahwa pasar dari industri jasa 

pembuatan booth atau stand masih memiliki peluang yang besar untuk 

berkembang. Aneka Rombong adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

pembuatan Booth dan juga stand yang berdiri sejak tahun 2013. Jasa utama yang 

ditawarkan oleh Aneka Rombong adalah pembuatan stand. Stand adalah sarana 

yang digunakan oleh UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk memasarkan 

produknya ke konsumen akhir, industri yang menggunakan stand sebagai sarana 

untuk menjual produknya adalah industri makanan dan minuman yang merupakan 

fokus utama target pasar aneka rombong. Selain jasa pembuatan stand, Aneka 

Rombong juga melayani jasa desain 2D dan 3D yaitu meliputi desain brosur, 

maskot, logo, banner, dan juga dalam bentuk 3D. 

     Sistem pemasaran saat ini Aneka Rombong hanya menggunakan word of 

mouth. Pertama kali Aneka Rombong berdiri sistem marketing yang digunakan 

yaitu dengan brosur, website, media sosial, dan mendirikan stand. Setiap bulan 

perusahaan mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa stand di salah 

satu mall Kota Surabaya, mencetak dan menyebarkan brosur, bahkan perusahaan 

sempat menggunakan google ads dengan biaya yang tidak sedikit, rata – rata total 

pengeluaran perbulan untuk pemasaran Aneka Rombong sebesar Rp. 2.500.000 

bahkan bisa mencapai Rp. 4.500.000. Meskipun perusahaan telah mengeluarkan 

banyak dana, namun hasil yang didapat tidak seperti yang diharapkan oleh 

perusahaan, yaitu adanya peningkatan penjualan seiring perusahaan mengeluarkan 

dana, tetapi kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu semakin perusahaan 
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mengeluarkan dana yang besar penjualan Aneka Rombong tidak mengalami 

peningkatan bahkan mengalami penurunan. 

     Banyaknya peluang pasar yang tersebar membuat perkembangan dunia usaha 

pada industri jasa pembuatan Booth atau Stand semakin cepat pertumbuhannya, 

sehingga secara otomatis persaingan usaha semakin ketat. Barrier to entry pada 

industri ini terbilang cukup rendah, industri jasa pembuatan booth atau stand 

sangat mudah untuk dimulai oleh kompetitor baru, karena kompetitor baru hanya 

perlu untuk mencari konsumen dan untuk proses pengerjaannya bisa diserahkan 

langsung kepada tukang kayu dengan sistem bagi hasil.  Salah satu kompetitor 

terkuat dari Aneka Rombong dan saat ini sedang menguasai pasar adalah Desain 

Gerobak atau biasa disebut sebagai DG, DG merupakan perusahaan sejenis yang 

merupakan anak perusahaan dari Ngagel Tama Karoseri, itulah yang membuat 

DG mempunyai sarana dan prasarana yang membantu dalam proses produksinya. 

 

Gambar 1.2 Grafik Penjualan Aneka Rombong dan Desain Gerobak 2015-2016  

Sumber : Data Diolah 

 

     Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan penjualan perusahaan Aneka 

Rombong dan Desain Gerobak dalam unit selama tahun 2015 sampai tahun 2016, 

dimana perbandingan jumlah penjualan booth aneka rombong terpaut sangat jauh 
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berada dibawah market leader industri ini yaitu Desain Gerobak. Penurunan 

penjualan juga dialami oleh Aneka Rombong dalam 2 tahun terakhir, yang dapat 

dilihat pada gambar 1.3 yang merupakan grafik akumulasi penjualan Aneka 

Rombong selama 3 semester dalam 18 bulan.  

 

Gambar 1.3 Grafik Omzet Aneka Rombong 2015-2016 Dalam Juta  
Sumber : Data Internal Perusahaan 

 

     Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa tren penjualan aneka rombong dalam 2 

tahun terakhir menurun drastis, bahkan pada bulan mei sampai juni tahun 2016 

aneka rombong tidak mendapatkan pemasukan. Akhirnya peneliti melakukan pre-

survey untuk mencari tahu mengapa penjualan aneka rombong menurun. 

Tabel 1.2 Pre Survey Tanggapan Produk 
INFORMAN TANGGAPAN PRODUK KRITK DAN SARAN 

Informan 1 Produk tidak seperti yang diharapkan Harus lebih profesional 

Informan 2 Sesuai dengan pesanan Promosi kurang, lambat 

Informan 3 Produk tidak bermasalah Tidak pernah sebar brosur 

Informan 4 Produk sesuai ekspektasi Meningkatkan promosi 

Informan 5 Produk lumayan bagus Tukang kurang ramah 

Sumber : Data Internal Perusahaan Tahun 2016 

 

     Dari data pre survey diatas dapat dilihat bahwa 3 dari 2 informan menyatakan 

bahwa aneka rombong kurang maksimal dalam melakukan pemasarannya 

sehingga banyak konsumen yang beralih kepada perusahaan lain. Berkaca dari 

hasil pre survei tersebut perusahaan telah membenahi sistem internal perusahaan 
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sebagai langkah awal untuk menyusun langkah – langkah pemasaran pada 

perusahaan.  

         Melihat masalah yang dialami oleh aneka rombong, dan juga peluang yang 

masih sangat banyak untuk dioptimalkan membuat Aneka Rombong harus 

menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam sistem pemasarannya. Langkah-

langkah tersebut bertujuan untuk dapat mengoptimalkan peluang yang ada, 

sehingga penjualan Aneka Rombong dapat kembali membaik dan perusahaan 

dapat berkompetisi dengan perusahaan pesaing diindustri sejenis.  

     Sejak awal berdiri Aneka Rombong menekankan konsep pemasaran yang 

berorientasi kepada konsumen dimana perusahaan akan membuat booth sesuai 

dengan keinginan dari konsumen atau biasa disebut custom. Menurut Sunyoto 

(2014: 29), konsep pemasaran berorientasi pada konsumen menekankan kunci 

pencapaian tujuan perusahaan  terdiri dari kemampuan perusahaan dalam 

menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang dituju dan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhinya dengan kepuasan yang diinginkan secara lebih 

efektif dan efisien dari para pesaing. Sehingga peneliti akan menggunakan 

pendekatan bauran pemasaran sebagai langkah untuk merancang  pemasaran 

Aneka Rombong dan menggunakan metode benchmarking kepada perusahaan 

market leader sebagai tolak ukur untuk menyusun bauran pemasaran yang baru 

yang akan diterapkan pada Aneka Rombong. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008: 62), bauran pemasaran adalah kumpulan alat pemasaran taktis terkendali 

dari yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan oleh 

pasar sasaran. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan seperti diatas 
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maka peneliti mengambil topik penelitian “Langkah – langkah pemasaran bagi 

Aneka Rombong dengan pendekatan bauran pemasaran dan benchmarking”.  

1.2 Rumusan Masalah 

     Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut “Bagaimana langkah – langkah pemasaran bagi Aneka Rombong 

dengan menggunakan pendekatan bauran pemasaran dan benchmarking?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk merancang langkah - langkah pemasaran yang sesuai pada perusahaan 

Aneka Rombong dengan menggunakan pendekatan bauran pemasaran dan 

benchmarking. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut 

a) Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dimasa yang akan 

datang  

b) Sebagai bahan masukan bagi Aneka Rombong dalam menentukan 

kebijakan  bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang optimal. 

c) Untuk menambah dan memperluas pengetahuan bagi peneliti dalam 

bidang pemasaran khususnya satrategi bauran pemasaran dan 

benchmarking. 

 


