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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasari penelitian ini. Dari 

latar belakang tersebut masalah dapat teridentifikasi kemudian permasalahan tersebut 

dirumuskan dalam suatu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu pada bagian 

pendahuluan ini juga akan disebutkan manfaat yang diperoleh dari penelitian yang 

dilakukan 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan mudahnya arus informasi menjadikan 

persaingan antar pelaku bisnis semakin kompetitif, perusahaan pun semakin dituntut untuk 

tetap bertahan dalam dinamika bisnis dengan melakukan inovasi dan menciptakan 

keunikan dan nilai lebih sehingga mampu bertahan dan memiliki daya saing yang tinggi di 

pasar global. Disamping itu, target untuk memenangkan pasar adalah sebuah keharusan 

bagi pelaku bisnis apabila ingin tetap bertahan dalam persaingan bisnis, sehingga sangat 

penting bagi setiap perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat. Riset 

pemasaran yang tepat mampu menghasilkan formulasi strategi yang tepat pula. American 

Marketing Association (AMA) mendefinisikan riset pemasaran sebagai fungsi yang 

menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui 

informasi. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi, menentukan peluang dan 

masalah, merumuskan, menyempurnakan, mengevaluasi, memantau kinerja, dan 

menyempurnakan pemahaman mengenai pemasaran sebagai sebuah proses serta 

pemahaman atas cara-cara yang dapat membuat aktivitas pemasaran lebih efektif.  

Salah satu industri yang kian menjadi target para pelaku bisnis dalam menarik minat 

konsumen dan menyediakan produk yang sesuai dalam waktu yang cepat salah satunya 

adalah industri busana. Persentase kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sektor 

ekonomi yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 menunjukan bahwa tahun 2016 sektor busana 

menduduki peringkat kedua penyumbang perekonomian Indonesia pada sektor ekonomi 

kreatif yakni sebesar 19%.  Kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor busana  memiliki 

kontribusi yang cukup besar dan memberikan peluang dalam menarik tenaga kerja dalam 

jumlah besar serta profit perusahaan yang dapat terus meningkat apabila dilakukan 

pengembangan.  
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Gambar 1.1 Persentase kontribusi PDB ekonomi kreatif menurut subsektor 

Sumber: Riset Badan Ekonomi Kreatif (2016) 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2016, 

industri busana menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang ekonomi di Indonesia, 

peringkat pertama adalah kuliner sedangkan peringkat ketiga adalah kriya. Badan Ekonomi 

Kreatif juga melakukan riset terkait permasalahan yang dihadapi oleh sektor ekonomi 

kreatif, permasalahan tertinggi yang dihadapi ialah pemasaran dengan persentase 41.89%.  

Hasil riset permasalahan ekonomi kreatif ditunjukan pada Gambar 1.2.  

 

Gambar 1.2 Kendala yang dihadapi usaha/perusahaan ekonomi kreatif 

Sumber: Riset Badan Ekonomi Kreatif (2016) 

Salah satu perusahaan yang bergerak pada industri busana muslim untuk pria adalah 

merek pakaian Nizar. Pabrik utama Nizar terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Produk Nizar 

terdiri dari beberapa tipe baju yakni body fit, classic, casual, signature, limited, regular, 

dan  kids. Setiap tahunya, Nizar selalu mengeluarkan model desain baju yang diterbitkan 

dalam katalog. Sistem penjualan offline yang saat ini diterapkan adalah retailer memesan 

baju yang ada pada katalog dalam jumlah banyak¸ kemudian pihak Nizar mengirimkan 

baju sesuai pesanan ke retailer. Selain dengan grosir, Nizar juga menjual secara eceran 

dengan membuka gerai sekaligus kantor yang terletak di Pasuruan. Selain dengan media 

offline, Nizar juga kerap menjual baju berbasis e-commerce dengan menggunakan website. 

Saat ini Nizar telah menjangkau beberapa kota di Indonesia mulai dari Jawa Timur hingga 

Nusa Tenggara Timur. Saat ini Nizar tengah fokus terhadap perancangan strategi 

pemasaran, media-media pemasaran seperti media online yakni dengan memanfaatkan 

Persentase Kontribusi PDB Ekonomi Kreatif 

Menurut Subsektor 

Kendala yang Dihadapi 

 Usaha/Perusahaan Ekonomi Kreatif 
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facebook hingga website, serta media cetak baik dengan menggunakan brosur pamflet 

hingga billboard telah dilakukan. Agar pemasaran yang akan dilakukan berjalan lebih 

optimal, maka diperlukan sebuah penelitan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. 

Untuk mengetahui kondisi Nizar saat ini, maka dilakukan survei pendahuluan agar 

permasalahan ataupun keunggulan Nizar dapat dikelompokan. Survei pendahuluan 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 30 responden yang dipilih secara acak 

atau probability sampling dengan cara simple random sampling yakni pemilihan sampel 

secara acak tanpa memperhatikan strata dalam anggota populasi.  

 
Gambar 1.3 Persentase pengetahuan konsumen terhadap produk Nizar 

Berdasarkan riset pendahuluan yang dilakukan penulis dan direpresentasikan pada 

Gambar 1.3 terkait produk Nizar, sebanyak 63% responden belum mengetahui produk 

Nizar. Responden berasal dari beberapa provinsi di Indonesia seperti Denpasar, Pasuruan, 

Malang, Jakarta, Bandung, dan lain-lain. Di Pasuruan Nizar terbilang sudah mampu 

menguasai pasar, terbukti dari hasil kuesioner dengan mayoritas responden yang 

mengetahui Nizar berasal dari wilayah tersebut. Untuk wilayah barat seperti, Bandung dan 

Jakarta mayoritas responden lebih mengetahui merek baju muslim seperti merek Rabbani.  

Produk Nizar sudah diakui memiliki kualitas dan beragam desain yang dapat dipilih, 

namun untuk akses atau kemudahan mendapatkan produk masih perlu ditingkatkan. Hal 

tersebut didasarkan oleh hasil survei pendahuluan yang dilakukan berdasarkan bauran 

pemasaran seperti pada Gambar 1.4. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.4 Persentase kondisi produk berdasarkan bauran pemasaran 

Namun yang menjadi permasalahan adalah daya saing perusahaan dapat menjadi 

ancaman karena keberadaan kompetitor baju muslim. Kompetitor Nizar yakni merek 

Apakah Produk Nizar Memiliki 

Banyak Pilihan Desain 

Apakah Produk Nizar Mudah 

Ditemukan? 

Apakah Harga Produk Nizar Sesuai 

dengan Kualitas Produk? 

Apakah Anda Mengetahui Produk Nizar? 
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pakaian muslim pria lainya seperti Rabbani, Tasmatas, Al Miah, bahkan produk busana 

komersil yang bukan merupakan busana muslim pun dapat menjadi ancaman. Salah satu 

kompetitor Nizar adalah Tasmatas karena merek ini pun diproduksi di Jawa Timur, sama 

seperti merek Nizar. Selain itu, berdasarkan hasil survei, kompetitor yang paling banyak 

diketahui konsumen adalah Rabbani yang merupakan pakaian muslim yang sudah lama 

berada di pasar dan memiliki banyak gerai di Indonesia. Gambar 1.5 menjelaskan 

persentase pengetahuan konsumen akan produk busana muslim selain Nizar, sebesar 44% 

hasil kuesioner menyatakan mengetahui merek Rabbani selanjutnya adalah Tasmatas 

dengan nilai persentase 25%. 

 
Gambar 1.5 Persentase kompetitor NIZAR 

Maka dari itu, untuk tetap berada diatas kompetitor bahkan mengungguli kompetitor 

lainya perlu dilakukan perencanaan strategi pemasaran yang tepat. Dalam penentuan 

strategi pemasaran, setiap perusahaan tentunya perlu memperhatikan penilaian konsumen 

terhadap produk yang digunakan untuk mengevaluasi produk sehingga diharapkan dengan 

adanya data tersebut dapat menentukan strategi yang tepat. Penilaian konsumen pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan bauran pemasaran product, price, promotion, dan 

place (4P) sebagai atribut pada kuesioner konsumen untuk menangkap keinginan serta 

kondisi internal perusahaan. Bauran pemasaran merupan suatu pendekatan taktis pada 

pemasaran yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di 

pasar sasaran, maka dari itu untuk menilai respon pasar digunakan pendekatan ini. 

Sedangkan untuk kondisi eksternal perusahaan, pendekatan yang digunakan ialah analisis 

Porter’s five forces. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi persaingan 

mikro industri serta kondisi persaingan pasar dengan memperhatikan lima aspek yang telah 

ditetapkan oleh Michael Porter. Lima aspek tersebut dapat menentukan kemampuan 

perusahaan di dalam suatu industri untuk memperoleh tingkat laba investasi melebihi 

modal, maka dari itu untuk menentukan strategi berdasarkan kondisi persaingan pasar 

menggunakan pendekatan Porter’s five forces. Selain itu, untuk mengetahui posisi Nizar 

bila dibandingkan dengan kompetitor maka digunakan Competitive Profile Matriks (CPM). 
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CPM merupakan salah satu alat pada manajemen strategi yang dapat membantu 

menyelidiki dan memetakan posisi pesaing bila dibandingkan dengan perusahaan melalui 

faktor penentu keberhasilan. CPM dapat digunakan dalam mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan pesaing utama dalam hubungannya dengan posisi strategis produk.  

Sebelum memasuki tahap selanjutnya, data-data yang telah dikumpulkan akan 

diberikan bobot dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah 

mendapatkan data internal dan eksternal perusahaan maka tahap kedua yang dilakukan 

ialah pencocokan (matching stage) dengan menggunakan analisis Strengths, weaknesses, 

Opportunities dan Threats (SWOT) untuk menentukan strategi berdasarkan analisis 

kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman. Selain SWOT, juga digunakan 

analisis Internal-Eksternal matriks yang digunakan sebagai metode kuantitatif penentuan 

strategi berdasarkan kondisi internal dan eksternal, juga  Grand Strategy Matrix yang 

terdiri dari sumbu X berupa posisi kompetitif dan sumbu Y yakni kondisi pertumbuhan 

pasar. Selanjutnya alternatif strategi dipilih dengan menggunakan  Quantitative Strategic 

Planning Matrix (QSPM). QSPM merupakan alat yang digunakan untuk memilih alternatif 

strategi yang diprioritaskan secara objektif. QSPM membandingkan beberapa strategi 

dengan kondisi perusahaan, sehingga strategi dengan skor terbanyak adalah strategi yang 

tepat digunakan oleh perusahaan.  

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yakni 

dalam penentuan strategi pemasaran sehingga dapat bersaing dan mengungguli kompetitor 

serta menjadi masukan mengenai kondisi perusahaan berdasarkan hasil survei yang 

dilakukan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

diidentifikasi adalah: 

1. Persentase ketidaktahuan konsumen akan produk Nizar lebih besar bila dibandingkan 

dengan konsumen yang mengetahui produk Nizar berdasarkan survei pendahuluan 

yang telah dilakukan.  

2. Adanya kompetitor yakni produk baju muslim merek Tasmatas dan merek Rabbani 

seiring dengan perkembangan usaha busana di Indonesia. 

3. Diperlukan suatu strategi pemasaran yang tepat bagi Nizar sehingga dapat 

meningkatkan pemasaran dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal 

perusahaan.  
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1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana penilaian konsumen mengenai produk Nizar dengan menggunakan 

pendekatan bauran pemasaran? 

2. Bagaimana kondisi mikro serta persaingan perusahaan dengan menggunakan 

pendekatan Porter’s five forces? 

3. Bagaimana posisi Nizar terhadap kompetitor dengan Competitive Profile Matrix? 

4. Bagaimana strategi yang tepat dilakukan oleh Nizar berdasarkan hasil analisis 

Quantitative Strategic Planning Matrix? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mengetahui penilaian konsumen mengenai produk Nizar dengan menggunakan 

pendekatan bauran pemasaran. 

2. Mengetahui kondisi mikro serta persaingan perusahaan dengan menggunakan analisis 

Porter’s five forces. 

3. Mengetahui posisi Nizar terhadap kompetitor dengan Competitive Profile Matrix.  

4. Menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Nizar berdasarkan hasil analisis 

Quantitative Strategic Planning Matrix. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat 

dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan strategi tepat untuk meningkatkan penjualan 

serta mengetahui kondisi perusahaan bila dibandingkan dengan kompetitor. 

 


