BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sepak bola merupakan salah satu olahraga terpopuler di antara berbagai
macam olahraga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggemar acara olahraga
sepak bola di TV dibandingkan cabang olah raga lainnya (www.Gallup.com,
2013). Indonesia adalah salah satu negara yang merupakan basis penggemar sepak
bola terbanyak di dunia. Penggemar sepak bola di Indonesia menduduki peringkat
ketiga terbanyak di dunia setelah Brazil dan Amerika Serikat berdasarkan data
lansiran media sosial Facebook yang dikutip dari (www.merdeka.com, 2014).
Selain itu, diperkuat dengan fakta Indonesia menjadi basis terbesar penggemar
klub sepak bola elit di Eropa berdasarkan statistik yang terdapat di situs khusus
penganalisis media sosial (www.socialbakers.com,2015).
Tabel 1.1 Statistik Laman Facebook di Indonesia
Laman Facebook

Fans Indonesia

Total Fans

% dari fanbase

1. Manchester United

9 035 014

65 221 685

13,8 %

2. FC Barcelona

8 699 545

82 642 900

10, 5 %

3. Real Madrid C.F.

8 152 583

82 123 316

9,9 %

4. Persib Bandung

5 763 046

6 116 631

94,2 %

5. Chelsea Football Club

4 867 214

41 268 369

11,7 %

Sumber : www. socialbakers.com, 2015
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Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penggemar sepak bola dari Indonesia
memiliki persentase yang cukup besar di laman Facebook resmi klub. Hal tersebut
menunjukkan bahwa fans di Indonesia memiliki minat yang besar dalam olahraga
sepak bola. Fakta tersebut menjadikan peluang bisnis di bidang olahraga
khususnya sepak bola di Indonesia menjadi bisnis yang sangat berpotensi. Produk
potensial yang dapat dijadikan sebagai bisnis di bidang sepak bola salah satunya
adalah jersey sepak bola.
Melihat peluang pasar yang berpotensial, J-5758 mencoba memasuki pasar
industri jersey di Indonesia. J-5758 merupakan projek reseller yang didirikan
pada tahun 2013. J-5758 bergerak di bidang sport fashion khususnya jersey sepak
bola. Kualitas produk yang ditawarkan J-5758 adalah jersey dengan grade
original yang diimport dari China. Grade original hampir memiliki kemiripan
dengan jersey yang asli.
Tabel 1.2 Perbedaan Kualitas Jersey Sepak Bola
Keterangan

Grade AAA

Grade Original

Grade Original
(Player Issue)

Jersey Asli

+/- 110.000

+/- 130.000

+/- 170.000 –
180.000

700.000 –
1.500.000

Semua ukuran
tersedia

Semua ukuran
tersedia

Semua ukuran
tersedia

Packaging

Semua ukuran
tersedia (kecuali
ukuran large)
Plastik biasa

Tag merek

Tidak ada barcode

Bahan baju

Tebal

Polybag
bermerek
Memakai
barcode
Tebal, lembut,
warna lebih
cerah

Polybag
bermerek
Memakai
barcode
Tebal, lembut,
warna lebih
cerah

Polybag
bermerek
Memakai
barcode
Tebal, lembut,
warna lebih
cerah

Harga ratarata
(Rp)
Ukuran

Sumber: http://www.bigmatchjersey.com, 2013
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Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat perbedaan yang mencolok antara produk
grade AAA dengan yang asli. Jika membandingkan antara grade original dengan
jersey yang asli tidak terdapat ketimpangan yang jauh dikarenakan jersey grade
original memiliki kemiripan hingga 98 – 99 % mendekati jersey asli. Nilai
tambah dari produk grade original adalah harga yang ditawarkan masih cukup
terjangkau (antara Rp120.000 sampai Rp130.000) dibandingkan dengan harga
jersey asli yang mencapai kisaran Rp700.000 sampai Rp1.500.000.
Hingga saat ini, konsumen J-5758 mencapai lebih dari 35 konsumen.
Sistem penjualan J-5758 yaitu personal selling dengan cara menawarkan produk
lewat Blackberry Messenger & Line serta menitipkan ke toko retail, mengikuti
pameran dan menerima reseller. Sejak berdiri hingga sekarang, J-5758 telah
menunjukkan perkembangan dan sejumlah konsumen berhasil didapatkan. Akan
tetapi J-5758 masih merasa kurang terhadap pencapaian penjualan. Jumlah
konsumen yang belum terlalu banyak mengakibatkan pencapaian penjualan
terkadang masih kurang dari target dan cenderung kurang stabil. Berikut adalah
grafik penjualan J-5758 dari bulan Januari 2014 hingga Januari 2015:

Penjualan
15000
10000
5000
0

dalam ribuan rupiah

Gambar1.1 Penjualan jersey J-5758
Sumber : Data Internal
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Jika dilihat dari Gambar 1.1, dapat diketahui penjualan dari J-5758 tidak
stabil dan mengalami fluktuasi dikarenakan produk jersey adalah produk yang
musiman. Penjualan J-5758 meningkat pada saat ada event sepak bola piala dunia
2014 (bulan Juni & Juli 2014). Akan tetapi penjualan J-5758 cenderung menurun
pada saat event tersebut sudah lewat. Hal tersebut memperkuat fakta jika jersey
adalah produk yang musiman. Sehingga strategi bersaing di pasar jersey sangat
menentukan dalam mempertahankan kelangsungan bisnis.
Strategi promosi menjadi salah satu aspek strategi internal yang sangat
penting di sebuah perusahaan dan menentukan dalam persaingan pasar. J-5758
perlu untuk mengkaji promotion mix yang menjadi bagian penting dalam
mempromosikan produk. J-5758 telah melakukan promosi penjualan, penjualan
personal, hubungan publik dan pemasaran secara langsung dalam berpromosi. J5758 perlu untuk mengevaluasi kinerja dari promosi yang dilakukan oleh J-5758
agar lebih baik ke depannya.
J-5758 juga perlu mendata pesaing untuk menganalisis kelebihan dan
kekurangan dari J-5758. Pesaing J-5758 di Surabaya yang telah eksis lebih lama
memiliki strategi promosi yang lebih baik dibandingkan J-5758 seperti dari media
sosial yang digunakan yaitu Facebook, Instagram, Line, Website dan lainnya.
Pesaing J-5758 juga mematok harga normal yang tidak jauh berbeda dari harga
yang ditetapkan oleh J-5758.
Berdasarkan alasan demikian, strategi promosi menjadi sangat penting
untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dan dapat bersaing di pasar. Sehingga
J-5758 perlu untuk menganalisis lebih lanjut strategi promosi baik dari J-5758
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sendiri maupun dari pesaing. Tentunya dalam mempromosikan produk, baik J5758 maupun pesaing harus mampu memanfaatkan peluang dan trend yang
sedang terjadi di pasar jersey. Selain itu, juga harus dapat mengantisipasi srategi
dari pesaing dan menyesuaikan strategi pesaing dengan strategi internal agar dapat
menentukan strategi promosi yang efektif ke depannya.
Selama ini J-5758 menggunakan media sosial Line dan Blackberry
Messenger dalam berpromosi. J-5758 masih merasa alat Marketing yang
digunakan belum maksimal. Masih banyak media lainnya yang dapat digunakan
untuk memaksimalkan kinerja promosi dari J-5758. Selain itu, J-5758 juga perlu
untuk menganalisis media sosial yang dimiliki oleh pesaing agar dapat
menyesuaikan dan bersaing dengan pesaing di pasar. Sehingga diperlukan
perancangan promosi yang efektif untuk menunjang penjualan dari J-5758.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka J-5758 perlu untuk melakukan
tinjauan agar dapat mengevaluasi dan mencari solusi untuk permasalahan tersebut.
Penulis akan menggunakan analisis SWOT untuk menganalisis strategi promosi
yang efektif dikarenakan analisis SWOT dapat mengetahui kekuatan dan
kelemahan internal J-5758 serta memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi
ancaman dari luar. Sehingga penelitian yang dilakukan mengambil judul
“Perancangan Strategi Promosi Melalui Analisis SWOT Terhadap Usaha J5758”
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang J-5758 , maka rumusan masalah penelitian ini
adalah:
Bagaimana strategi promosi bisnis J-5758 yang efektif berdasarkan
analisis SWOT?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:
Mengetahui strategi promosi J-5758 yang efektif berdasarkan analisis
SWOT.
1.4 Manfaat penelitian
Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :
1. Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain
mengenai rancangan promosi jersey yang efektif menyesuaikan keadaan
dari pasar, pendapat konsumen, kelebihan serta kekurangan internal.
2. Praktis
J-5758 dapat mengetahui strategi yang optimal dalam mempromosikan
produk J-5758 dan dapat memperoleh manfaat positif dari strategi yang
akan dilakukan.
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