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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bisnis sering diandaikan sebagai “perang” yang penuh resiko, 

ketidakpastian, dan di luar kendali perusahaan (uncontrollable). Lingkungan 

bisnis tersebut merupakan fungsi ancaman dan sekaligus kesempatan bagi 

perusahaan yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi. Ancaman sendiri bisa 

merugikan atau menghilangkan keuntungan perusahaan bila menjadi 

kenyataan. 

Perusahaan yang tidak jeli memantau lingkungan akan kehilangan 

kesempatan. Sebaliknya perusahaan dapat memperoleh keuntungan apabila 

secara sistematis mengamati atau mengevaluasi lingkungan eksternalnya 

berdasarkan suatu analisis lingkungan. Identifikasi unsur-unsur ancaman 

maupun peluang atau kesempatan menjadi salah satu dasar penting bagi 

perumusan perencanaan strategi yang efektif, sesuai dengan situasi, kondisi, 

kemampuan perusahaan, ekspektasi pimpinan/pemilik, sejarah dan unsur-

unsur intern perusahaan lainnya. 

Dengan meningkatnya tuntutan konsumen, persaingan dan perubahan 

pasar telah menimbulkan banyak komitmen bagi pemasar agar perusahaan 

dapat memanfaatkan keuntungan-keuntungan kompetitif yang dimiliki. Oleh 

karena itu, pentingnya perusahaan melakukan perencanaan strategi pemasaran 

guna menetapkan cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
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Dengan demikian, berhasil atau tidaknya perusahaan dalam membuktikan 

eksistensinya dalam situasi persaingan akan sangat tergantung pada tepat atau 

tidaknya strategi pemasaran yang dipilih. 

Pada dasarnya setiap organisasi bisnis selalu menghadapi masalah-

masalah manajemen strategi, sehingga pada gilirannya pada tingkat strategi 

pemasaran, manajemen dituntut untuk senantiasa menyelaraskan dengan 

gejala perubahan pasar yang ada dalam upaya meningkatkan kinerja dan 

kemampuan bersaingnya, sehingga perkembangan menuju ke arah kemajuan 

yang menjadi tujuan setiap organisasi akan dapat tercapai. 

Dewasa ini kebutuhan air minum mineral dalam kemasan semakin 

meningkat pesat, seiring dengan perkembangan jaman dan gaya hidup 

masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan air minum secara cepat, 

praktis dan higienis. 

Dari keadaan tersebut maka bermunculan perusahaan-perusahaan air 

mineral yang melihat peluang untuk mencari keuntungan dengan cara 

memproduksi dan memasarkan air mineral guna memenuhi kebutuhan air 

bersih. Perkembangan perusahaan yang memproduksi air mineral dari tahun 

ketahun semakin banyak seperti Aqua, Zam-Zam, Aquaria dan masih banyak 

lagi yang lainnya. Dengan bermunculannya perusahaan sejenis semacam itu, 

maka terjadilah persaingan dalam mendapatkan konsumen dan daerah 

pemasaran. 

Oleh karena itu PT Guwa Tirta Sejahtera yang bergerak di bidang 

pembuatan air mineral selalu berusaha mengembangkan strategi pemasaran 
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dari produk yang dihasilkan dengan tujuan untuk menghadapi persaingan 

antar perusahaan mineral lainnya sekaligus untuk memperluas market 

share. 

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas judul yang akan diambil oleh 

penulis adalah “STRATEGI PEMASARAN YANG TEPAT SEBAGAI 

DASAR DALAM PERLUASAN MARKET SHARE PRODUK AIR 

MINERAL UTRA PADA PT.GUWA TIRTA SEJAHTERA  

KARANGPANDAN”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikemukakan 

dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu : 

1. Apa sajakah kekuatan, kelemahan yang dimiliki dan peluang, ancaman 

yang dihadapi oleh PT. Guwa Tirta Sejahtera ? 

2. Strategi pemasaran yang bagaimanakah yang harus diterapkan oleh 

PT. Guwa Tirta Sejahtera dalam rangka memperluas market share ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengevaluasi aspek internal dan eksternal yang paling 

berpengaruh terhadap perkembangan pemasaran yang dapat 

digolongkan antara kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang pada  

PT. Guwa Tirta Sejahtera. 
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2. Untuk mengetahui strategi pemasaran yang tepat dalam usaha 

memperluas market share pada PT. Guwa Tirta Sejahtera berdasarkan 

pada analisis SWOT, Matrik Daya Tarik Industri, Product Life Cycle, 

dan Matrik Daur Kehidupan Industri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini adalah suatu syarat kelulusan yang merupakan salah satu 

tugas dalam memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan di masa yang 

akan datang, juga sebagai alat bantu perusahaan atau dasar pengambilan 

keputusan khususnya strategi pemasaran. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi peneliti lain 

yang akan mengadakan penelitian terutama yang berhubungan dengan 

masalah ini. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Untuk mengetahui dan mempermudah permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1. 
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Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian dilakukan hanya sampai pada tahap alternatif strategi 

pemasaran dan pemilihan strategi. 

Perumusan strategi pemasaran mensyaratkan adanya analisis yang 

mendalam terhadap munculnya peluang dan ancaman bisnis dari lingkungan 

bisnis serta pemahaman yang cermat terhadap faktor kekuatan dan kelemahan 

(Suwarsono, Muhammad, 2000, hal. 85). Untuk itu diperlukan analisis situasi 

secara holistik dan sistematis. Model yang paling populer untuk analisis 

situasi adalah analisis SWOT. Di samping itu model lain yang digunakan 

adalah metode matrik, yaitu : 

- MDTI ( Matrik Daya Tarik Industri ) 

- PLC (Product Life Cycle) 

- MDKI (Matrik Daur Kehidupan Industri) 
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Dari hasil analisis situasi di atas akan diketahui posisi kinerja perusahaan, posisi 

pasar dan posisi bisnis dalam persaingan (Suwarsono, Muhammad, 2000, hal. 

107). Atas dasar posisi-posisi di atas dapat dilakukan perumusan berbagai 

alternatif strategi yang tersedia untuk diimplementasikan dan dilakukan 

pengelolaan. Setelah itu dilakukan analisis kembali apabila strategi yang 

diterapkan sudah tidak sesuai dengan dinamika situasi persaingan di lingkungan 

bisnis yang dihadapi. Demikian seterusnya dilakukan sesuai dinamika situasi 

lingkungan bisnis yang dihadapi dikondisi profil perusahaan. 

 

F. Hipotesis 

1. Untuk perumusan masalah pertama tidak memerlukan hipotesis karena 

penelitian dalam bentuk deskriptif atau menggunakan analisa SWOT. 

2. Di duga strategi yang tepat bagi PT Guwa Tirta Sejahtera dalam rangka 

memperluas market share adalah strategi perluasan  pasar melalui 

peningkatan penjualan dengan membuka pasar baru. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Guwa Tirta Sejahtera yang berlokasi di 

Karangpandan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 
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Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti, 

yang mana berupa hasil wawancara dengan pihak manajemen 

perusahaan mengenai pengaruh keadaan perekonomian dan politik saat 

ini pada perusahaan, sikap masyarakat dengan adanya produk air 

mineral utra, pengaruh teknologi komputer sebagai sarana 

mempermudah pekerjaan. Pengaruh kemajuan teknologi peralatan dan 

mesin-mesin dalam memperlancar proses produksi, pengaruh 

munculnya pesaing bagi volume penjualan produk air mineral utra, 

pengaruh harga produk terhadap volume penjualan air mineral utra, 

peran saluran distribusi dalam menyalurkan produk dan pengaruh 

promosi bagi penjualan produk air mineral ultra. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer mengenai 

sejarah, struktur organisasi dan perkembangan perusahaan serta 

sumber pustaka yang berkaitan dengan penulisan ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek 

penelitian guna mendapatkan gambaran yang nyata, sehingga akan 

memberikan informasi yang lebih lengkap. 

b. Interview 

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancara secara 

langsung. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 8 

c. Studi Pustaka 

Dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah dan bahan tulisan 

lain yang dapat mendukung penelitian ini. 

 

H.  Teknik Analisis Data 

Setelah data dan informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan 

perusahaan terkumpul, tahap selanjutnya dilakukan analisis dengan 

memanfaatkan semua data dan informasi tersebut dalam model-model 

kuantitatif. Walaupun belum ada kerangka teoritis yang baku tentang 

kuantifikasi indikator yang bersifat kualitatif, namun pendekatan ini mencoba 

meyakinkan bahwa dengan kuantifikasi sederhana dapat memberikan 

pemahaman yang lebih baik dibanding sekedar mengandalkan analisis 

kualitatif. Dan untuk memperoleh hasil analisis yang lengkap dan akurat 

digunakan beberapa model sekaligus. Beberapa model analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis SWOT yaitu analisis mengenai 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), 

ancaman (threats) dan Analisis Matriks Daya Tarik Industri – General Electric 

dan Mc Kinsey / MDTI (GE-McKinsey), Analisis Posisi Produk dalam 

Produk Life Cycle (PLC) – Paley serta Analisis Matrik Daur Kehidupan 

Industri – Arthur D. Little / MDKI-ADL. 
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