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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Berkembangnya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari peran Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah atau disebut dengan (UMKM) yang menjadi tulang punggung 

perekonomian negara dan mampu menyelamatkan negara dalam kondisi kritis 

sekalipun. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang di 

lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada 

prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar 

umumnya berdasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), 

omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap (Perkumpulan UKM Indonesia, 

2019). 

UMKM memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-

negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok 

usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar 

seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap 

pembentukan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto paling besar dibandingkan 

kontribusi dari usaha besar (Perkumpulan UKM Indonesia, 2019). 

Populasi UMKM yang mencapai 57 juta dan terbesar diberbagai sektor usaha, 

menyerap 107,66 juta tenaga kerja, memberikan peran UMKM yang cukup 

signifikan. Hal tersebut ditujukkan pada kontribusinya melalui Produk Domestik 
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Bruto, yang sebesar 59,08 dari total PDB Nasional menurut Kementerian Koperasi 

dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia (2018). Jadi, bisnis Usaha Kecil 

Menengah  di Indonesia akan terus berkembang dan memberikan peluang usaha yang 

menguntungkan bagi mereka yang menyukai dunia wirausaha (Perkumpulan UKM 

Indonesia, 2019). 

Hasil dari program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur 

(2019), dalam hal ini perkembangan UMKM dilihat dari setiap tahun adanya 

kenaikan yang sangat drastis. Berikut adalah data dari perkembangan UMKM yang 

ada di wilayah Jawa Timur yang peneliti ambil dari tahun 2016-2019 yakni genap 4 

tahun terakhir, kemudian data yang peneliti peroleh di tahun 2016-2019 data tersebut 

sudah terupdate dari pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 

Tabel 1. 1. Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2016-2019 

 

No Keterangan 2016 2017 2018 2019 

1 Usaha Kecil 779.090 785.906 789.837 790.991 

2 Usaha Menengah 16.387 16.484 16.566 19.146 

3 Usaha Besar 1.060 1.064 1.075 1.136 

Jumlah 796.537 803.454 807.478 811.273 

Sumber : Badan Pusat Statistik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, 2019 

Tabel 1.1 adalah gambaran dari perkembangan usaha di Jawa Timur yang terjadi 

pada tahun 2016-2019, hasil tersebut menunjukkan bahwa jumlah dari setiap unit 

usaha pada jenis usaha kecil mengalami peningkatan yakni dengan rata-rata 0,50%, 

sedangkan dari jumlah unit jenis usaha menengah peningkatan rata-rata 5,55%, dan 

untuk jenis usaha besar peningkatan kenaikan rata-rata 2,35%. Jadi, dapat 
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disimpulkan bahwa data tersebut secara menyeluruh jumlah dari unit usaha baik 

kecil, menengah maupun jenis usaha besar di tahun 2016-2019 keseluruhan 

mengalami perkembangan pertumbuhan, namun perkembangan tersebut masih 

terlalu kecil. Sebagai contoh perbandingan pada tahun 2017-2018 peningkatan 

perkembangannya 0.50%, selanjutnya ditahun 2017-2018 peningkatan pertumbuhan 

menurun menjadi 0,14%.  

Salah satu kabupaten yang terlihat perkembangannya dari data statistik UMKM 

yaitu adalah Kabupaten Tulungagung, hal tersebut terlihat dari hasil perkembangan 

yang signifikan setiap tahunnya dari peningkatan jumlah UMKM yang berdiri dan 

muncul di Tulungagung. Harapanya unit usaha ini dapat berkembang dan bersaing 

sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan bagi pelaku di wilayah 

Tulungagung (2016). 

Tabel 1. 2. Perkembangan UMKM Kabupaten Tulungagung 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung, 2018 

Tabel 1.2 adalah data dari perkembangan unit usaha yang ada di wilayah 

Kabupaten Tulungagung pada tahun 2015-2019, data tersebut menunjukan hasil 

bahwa jumlah dari usaha kecil mengalami peningkatan rata-rata 3,38%, untuk jumlah 

dari usaha menengah peningkatan rata-rata 25,63%, sedangkan penurunan terjadi 

pada usaha besar dengan penurunan rata-rata minus 9,18%. Maka, dapat disimpulkan 

secara keseluruhan dari jumlah unit usaha kecil, menengah hingga besar pada tahun 

No Keterangan Jumlah 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Usaha Kecil 7.457 7.514 8.291 8.469 8.492 

2 Usaha 
Menengah 

18 19 33 39 41 

3 Usaha Besar 21 23 14 14 13 

Jumlah 7.496 7.556 8.338 8.522 8.546 
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2015-2019 terjadi peningkatan pertumbuhan yang belum stabil dikarenakan 

dibeberapa tahun tidak semua tahun tersebut mengalami peningkatan namun terjadi 

peningkatan dalam jumlah unit usaha menengah pada tahun 2017-2018 mencapai 

rata-rata 18,18% dan tahun 2018-2019 peningkatannya mengalami penurunan hingga 

5,12%. 

Kabupaten Tulungagung, salah satu UMKM yang berkembang adalah Jesse 

Factory yang dimiliki oleh Ibu Valen Dian Saputri. UMKM tersebut membuka 

peluang bisnis di wilayah Tulungagung dengan menjual produk secara online dan 

offline barang-barang kosmetik, aksesoris, fashion di media sosial Facebook, BBM 

dan Instagram.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. 1. Halaman Media Sosial Jesse Factory 

Sumber : Instagram, 2019 

 

 

 

Perkembangan tersebut dilihat dari jumlah peningkatan follower akun sosial 

media Jesse Factory yang dikelola, serta bukti fisik dari toko offline sejak tahun 2010 

hingga sekarang berkembang penyebarannya di tiga wilayah Tulungagung, 

Campurdarat, dan Ngunut sesuai dengan pernyataan Valen (2019). Melalui 

pemaparan perjalanannya tersebut, menjadikan Jesse Factory menjadi salah satu 

UMKM yang mengelola akun youtube sebagai sarana pemasaran dari strategi yang 
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dibuatnya. Kematangan dari strategi pemasaran tersebut dirancang secara khusus 

sampai diterapkannya di tahun 2019. Hal tersebut terlihat  dari pencapain strategi, 

dalam pembuatan seri konten drama youtube, yang menjadikannya trending topic 

atau topik  yang sedang hangat diperbicangkan di wilayah Tulunggung hingga 

menyebar ke kota besar di wilayah Indonesia dengan pertumbuhan akun youtube 

hingga 2,53 ribu pengikut, sehingga Jesse Factory mengalami puncak perkembangan 

dan peningkatan penjualan dari produk yang dipromosikan dalam drama tersebut 

melalui pengelolaan strategi pemasaran dalam kegiatan promosi yang dikelolanya 

(Saputri, 2019). 

 

Gambar 1. 2. Halaman Youtube Jesse Factory dan bukti fisik toko 

Sumber : Youtube Jesse Factory,2019 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti menentukan 

untuk melakukan penelitan dengan judul “Strategi Marketing Mix Jesse Factory 

Tulungagung”. Peneliti meyakini bahwa penelitian ini sangat penting karena dapat 

memberikan pandangan bahwa merancang strategi pemasaran dalam marketing mix 

adalah salah satu fondasi utama dari perkembangan sebuah bisnis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

Bagaimana strategi marketing mix 7P yang dijalankan oleh Jesse Factory 

Tulungagung? 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Berikut ini adalah tujuan dari dilakukannya penelitian ini :  

Mengetahui strategi 7P dalam marketing mix yang dijalankan oleh Jesse Factory 

Tulungagung yaitu mengenai product, price, place, promotion, people, process, dan 

physical evidence yang sudah berjalan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Berikut ini adalah manfaat penelitian dari dilakukanya penelitian ini :  

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi sumber referensi 

tentang strategi marketing mix yang disusun dan diterapkan oleh suatu 

perusahaan bagi peneliti lain di masa yang akan datang, maupun gambaran 

informasi yang dapat dijalankan dasar pengembangan konsep bagi penelitian 

selanjutnya.  

2) Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian untuk 

mengembangkan dan menciptakan langkah yang tepat berkaitan dengan 

marketing mix pada produk baru atau untuk informasi evaluasi bagi Jesse 

Factory.  
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui 

strategi marketing mix apa yang terdiri atas unsur 7P, yaitu product, price, place, 

promotion, people, process, physical evidence. Selain itu, peneliti membatasi 

kegiatan marketing mix Jesse Factory hanya pada awal Januari 2019 hingga akhir 

Desember tahun 2019. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019, Jesse Factory  

mengalami peningkatan jumlah followers di sosial media dan peningkatan penjualan 

produk yang dipromosikan melalui konten seri drama sebagai salah satu strategi yang 

berhasil dikelola oleh Jesse Factory. Penelitian ini akan dilakukan di toko cabang 

utama dari Jesse Factory yang berada di Jl. M Husni Thamrin, Kenayan, 

Kec.Tulungagung, Kab.Tulungagung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


