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ABSTRAK 

 

Nama Penyusun : Anggi Tirta Ladiku 

NIM   : 16.4.1.012 

Judul Skrpsi  : Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha 

Kecil Menengah UKM (Studi pada Usaha Telur Ayam Kampug 

Salma di Manado) 

  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya persaingan antar pengusaha 

khususnya dalam menarik minat konsumen terhadap produk sehingga dapat 

meningkatkan daya saing bisnisnya. Salah satu cara adalah menerapkan strategi 

pemasaran. Strategi pemasaran harus disusun secara efektif guna harus mampu 

menciptakan strategi yang tepat sebagai prioritas utama pada usaha yang dijalankan 

agar tetap menjaga eksistensi perusahaan. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan strategi pemasaran Usaha Telur Ayam Kampung Salma di 

Kota Manado dalam meningkatkan daya saing UKM, untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi dalam penerapan strategi pemasaran Usaha Telur Ayam Kampung Salma di 

Kota Manado dalam meningkatkan daya saing UKM, serta mengetahui efektifitas 

penerapan strategi pemasaran Usaha Telur Ayam Kampung Salma dala meningkatkan 

daya saing UKM. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah dengan metode Wawancara, Observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa strategi pemasaran yang digunakan Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma adalah dengan melakukan segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar, serta 

bauran pemasaran; terdapat kendala yang mempengaruhi strategi pemasaran pada 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma; Adapun strategi pemasaran yang dilakukan oleh 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma sudah cukup efektif dilihat dari peningkatan 

jumlah produksi dan jumlah penjualan ddari tahun ke tahun. 

Kata Kunci: Strategi Pemasaran, Daya Saing, UKM 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan dunia bisnis semakin pesat. Hal ini dapat dilihat 

dengan munculnya pengusaha-pengusaha atau pelaku bisnis yang baru. 

Persaingan bisnis yang ketat seperti saat ini membuat pelaku bisnis selalu 

berusaha untuk mempertahankan usahanya dan bersaing untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Pertumbuhan yang selalu meningkat dari waktu ke 

waktu selalu diharapkan oleh pelaku bisnis. Berbagai macam produk 

dihadirkan serta ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada 

umumnya mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. 

Masyarakat juga mampu menciptakan produk yang unik serta menarik, guna 

bersaing dengan berbagai produk yang akan dipasarkan dengan barbagai cara 

agar menarik konsumen untuk membeli produk yang mereka tawarkan.1 

Pertumbuhan dan pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income perkapita 

yang rendah.2 Pada tahun 2017-2018, UKM di Indonesia telah menyumbang 

PDB sebesar 61,41 % dan memberi kontribusi sebesar 99,9 % dalam jumlah 

badan usaha di Indonesia, serta turut andil dalam penyerapan tenaga kerja 

sebesar 97 %. Pengembangan UKM menjadi sangat strategis dalam 

menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya 

 
 
1 Suherman Rosyidi, ‘Pengantar Teori Ekonomi’ (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 49. 
2 Rudjito, ‘Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis’, Dalam Makalah yang 

disampaikan pada seminar peran perbankan dalam memperkokoh ketahan nasional kerjasama 

lembahasa RI dengan BRI, (April 2003) 
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mencakup hampir semua usaha sehingga kontribusi UKM menjadi sangat 

besar dalam peningkatan pendapatan masyarakat.3 

Salah satu permasalahan yang harus dihadapi UKM dan peluang untuk 

mengembangkan usaha UKM tersebut dengan memperluas akses pasar, baik 

dalam maupun luar negeri. Seperti yang diketahui bahwa peranan UKM yang 

sangat besar tersebut, memberikan penjabaran bahwa UKM harus dapat 

ditingkatkan lebih baik lagi. UKM akan mampu bertahan dan bersaing apabila 

mampu menerapkan pengelolaan manajemen secara baik. Pesaing bisnis kali 

ini telah menjadi semakin ketat seiring dengan derasnya arus perdagangan 

bebas yang secara otomatis membuat kompetisi datang dari segala penjuru 

baik domestic, ragional, maupun global.4 

Adanya tekanan bisnis dari pesaing yang kuat, secara tidak langsung akan 

mempengaruhi kinerja pemasaran yang dialami oleh UKM. Perusahaan 

dituntut untuk mengarahkan kegiatan usahanya untuk mengahsilkan  

menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan konsumen, sehingga 

dalam jangka panjang perusahaan mendapatkan keuntungan yang diharapkan 

melalui produk yang dihasilkan. Perusahaan bisa menciptakan dan membina 

langganan dari konsumen guna mempertahankan dan mengembangkan usaha 

yang sudah ada, agar tetap dapat bersaing. Oleh karena itu, keberhasilan suatu 

perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha pemasaran dari produk 

yang dihasilkan.5 

Pemasaran merupakan langkah terpenting dalam mengembangkan bisnis. 

Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang 

 
 
3 Usaha Mikro Kecil Menengah “UMKM”,dalam http://www.depkop.go.id 
4 Herman Kartajaya, markplus on Marketing The Second Generation, (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 2007), h. 11 
5 Sofjan Assauri, Manajemen Perusahaan Dasar, Konsep & Strategi Edisi 1 Cetakan Ke-14, 

(Jarkarta: Rajawali Pers, 2018), h. 1 
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berkaitan dengan produk dari produsen ke konsumen untuk menghasilkan 

barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan konsumen. Pemasaran 

dimaksudkan agar perusahaan dapat mencakup sebanyak-banyaknya 

konsumen untuk mempertahankan dan meningkatkan kontinuitas terhadap 

produknya guna mencapai tujuan perusahaan itu sendiri.  

Kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh setiap perusahaan didasarkan 

pada strategi pemasaran yang ditetapkan untuk mencapai sasaran pasar yang 

dituju. Keberhasilan suatu perusahaan dalam memasarkan produknya 

ditentukan oleh ketetapan startegi pemasaran yang ditetapkan dengan situasi 

dan kondisi dari sasaran pasar yang dituju. Oleh karena itu, perlu adanya 

strategi pemasaran yang harus dilakukan oleh perusahaan agar produk yang 

dihasilkan bisa diterima oleh pasar. 

Menurut Wahyudi, ada beberapa keunggulan yang dapat digunakan oleh 

perusahaan yaitu pada harga, pangsa pasar, merek, kualitas produk, kepuasan 

konsumen, dan saluran distribusi.6 Produk yang dihasilkan perusahaan harus 

memiliki kualitas dan keunggulan tersendiri. Apabila suatu produk tidak 

memiliki kualitas dan keunggulan yang baik, maka produk yang dihasilkan 

tidak memiliki nilai lebih bagi pembeli atau konsumen dan produk yang 

dihasilkan perusahaan akan mengalami penurunan penjualan.  

Keputusan perusahaan tentang saluran pemasaran menentukan bagaimana 

cara produk yang diproduksi dan dapat dijangkau oleh pelanggannya. Saluran 

tersebut biasanya melibatkan perantara pemasaran atau perusahaan yang ikut 

serta dalam proses pemindahan barang sampai ke tangan konsumen. Suatu 

perusahaan dapat menentukan penyalur produknya melalui agen, pedangang 

 
 
6 Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik Pengantar Berpikir Strategik: Formulasi, 

Implementasi dan Pengendalian Jilid I, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), h. 4 
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besar dan pengecer.7 Selain itu, perusahaan juga bisa menyalurkan produknya 

secara langsung kepada konsumen.  

Kepuasan konsumen merupakan ukuran dari keberhasilan strategi 

pemasaran dalam memasarkan produk. Dalam situasi persaingan bisnis yang 

ketat, manajemen dituntut menciptakan perusahaan yang mampu memberikan 

pelayanan yang memuaskan baik kepada pelanggan, karyawan, penanam 

modal, pemasok, penyalur maupun pesaing.8 

Strategi pemasaran dapat dinyatakan sebagai dasar tindakan yang 

mengarahkan kegiatan pemasaran suatu perusahaan dalam kondisi persaingan 

dan lingkungan yang selalu berubah. Strategi pemasaran juga adalah salah 

satu cara untuk memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan 

baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi 

pemasaran juga dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam 

menyusun perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Dipandang dari 

luasnya permasalahan yang ada dalam perusahaan, maka diperlukan adanya 

perencanaan yang menyeluruh untuk dijadikan pedoman bagi segmen 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya.9  

Perusahaan/unit usaha dituntut agar selalu melakukan inovasi-inovasi 

terhadap usahanya dalam startegi bersaing. Dimana dalam strategi bersaing 

perusahaan harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang dapat 

memuaskan kebutuhan konsumennya dan perusahaan yang efektif itu akan 

mampu bersaing dengan usaha lain yang sejenis. Seperti kondisi yang dialami 

oleh UsahaTelur Ayam Kampung Salma di Kota Manado. 

 
 
7 Sofjan Assauri, Manajemen Perusahaan Dasar, Konsep & Strategi Edisi 1 Cetakan Ke-14, 

(Jarkarta: Rajawali Pers, 2018), h. 234-235 
8 Mohammad H. Mubarak, Strategi Korporat & Persaingan Bisnis dalam Meraih Keunggulan 

Kompetitif, (Yogyakarta: Idea Press, 2009), h. 1 
9 Indriyono Gitosudarno, Manajemen Strategi, (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2001), h.170 
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Dalam menjalankan usahanya ini, Bapak Adri sebagai pemilik tentunya 

memiliki strategi pemasaran tersendiri dalam menarik konsumennya agar tetap 

bertahan dalam memilih produknya agar usaha tersebut memiliki daya saing 

yang kuat, sehingga mampu meningkatkan konsumennya dari hasil penjualan.  

Oleh karena itu, dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian pada Usaha Telur Ayam Kampung Salma tentang bagaimana 

strategi pemasaran yang dilakukan oleh emilik Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma itu sehingga tetap menjadi usaha yang masih tetap berdiri kokoh dan 

mampu bersaing dengan UKM usaha yang sejenis lainnya. Sehingga peneliti 

mengangkat judul penelitan “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan 

Daya Saing UKM” (Studi Kasus Pada Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma di Kota Manado 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, dapat 

disimpulkan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya persaingan dalam bidang penjualan telur ayam kampung di 

Manado 

2. Strategi yang digunakan Usaha Telur Ayam Kampung Salma dalam 

memasarkan produknya. 

3. Kendala yang dihapi Usaha Telur Ayam Kampung Salma dalam 

memasarkan produknya 

C. Batasan Masalah 

Selanjutnya yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 

mengenai penerapan strategi pemasaran yang dilakukan oleh usaha telur ayam 

kampung Salma dalam memasarkan produknya dalam meningkatkan daya 

saing UKM. Adapaun pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma yang ada di Kota Manado. 
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Strategi Pemasaran Usaha Telur Ayam Kampung Salma di 

Kota Manado Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM? 

2. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Usaha Telur Ayam Kampung Salma 

Dalam Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing UKM di 

Kota Manado? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Strategi Pemasaran Yang Diterapkan Pada Usaha Telur 

Ayam Kampung Salma Di Kota Manado Dalam Meningkatkan Daya 

Saing UKM 

2. Untuk Mengetahui Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Usaha Telur Ayam 

Kampung Salma Dalam Startegi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya 

Saing UKM di Kota Manado. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua). Yang pertama dilihat 

secara teoritis dan yang kedua dilihat secara praktis. Adapun secara teoritis 

penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas guna mengenai 

pengetahuan tentang strategi pemasaran yang diterapkan oleh Usaha Telur 

Ayam Kampung Salma, untuk kedepannya bisa dijadikan referensi bagi 

pihak-pihak terkait terutama para usaha kecil dalam meningkatkan daya saing 

usahanya. Adapun secara praktis, penelitian ini sangat diharapkan mampu 

memberikan solusi alternatif bagi pihak-pihak yang memiliki usaha yang 

sama dalam meniningkatkan daya saing usahanya. 

G. Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang terdaapat dalam judul penelitian ini “Strategi 

Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah 

UKM (Studi Kasus Pasa Usaha Telur Ayam Kampung Salma di 
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Manado)” perlu untuk dijelaskann lebih lanjut agar tidaak menimbulkan 

kesalahan penafsiran dan sekaligus memberi maksud yang jelas. 

1. Strategi 

Menurut Setiawan, strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil 

dari kata stratos yang berarti militer dan “Ag” yang artinya memimpin. 

Strategi diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan 

oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan 

memenangkan perang.10 

Secara umum strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ide/gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik lebih menuntut 

adanya koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor 

pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara 

rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan 

secara efektif.11 

Menurut Buchari Alma dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan, 

strategi adalah pola penentuan keputusan dalam perusahaan dengan 

menentukan sasaran, maksud atau tujuan yang menghasilkan kebijaksanaan 

utama serta merencanakan untuk mencapai tujuan secara terperinci dari 

jangkauan bisnis yang akan dicapai perusahaan. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa strategi adalah sebuah 

rencana yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya 

dalam menghadapi persaingan bisnis. 

 
 
10 Setiawan Hari Purnomo, ‘Manajemen Strategi’ : Sebuah Konsep Pengantar, (Jakarta: 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), h. 8 
11  Alyas Dan Muhammad Rakib, ‘Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi kadus Pada Usaha Maros di Kabupaten Maros), dalam 

Jurnal Sosiohumaniora Universitas Negeri Makassar, Volume (19 No 2 Juli 2017), h. 115. 



18 
 

2. Pemasaran 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha 

pemasaran dari produk yang dihasilkan. Adapun definisi pemasaran menurut 

beberapa tokoh yaitu sebagai berikut: 

Menurut J. Supranto, Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan 

keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikanya agar 

produk dapat dikenal oleh masyarakat dan mendistribusikanya ketempat 

konsumen.12 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemasaran adalah kegiatan 

perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui usaha produk yang ditawarkan. 

3. Daya Saing 

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan 

dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu perusahaan dalam 

peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. 

Menteri Pendidikan Nasional mendefinisikan daya saing adalah 

kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat atau lebih 

bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah (1) kemampuan memperkokoh 

pangsa pasarnya, (2) kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya, (3) 

kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti, (4) kemampuan menegakkan 

posisi yang menguntungkan.13 

 
 
12 Suryana, Kewirausahan: Pedoman Praktis, Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta: 

Salemba Empat, 2003), h. 100 
13 Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 Tentang Standar Proses. 
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Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa daya saing atau persaingan 

merupakan kemampuan perusahaan untuk menunjukkan keberhasilan dan 

pencapaian tujuan perusahaan dalam usaha meningkatkan kinerja perusahaan. 

4. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

 Adalah jenis bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah dan 

bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan mana pun. Jadi secara tidak 

langsung pengertian UKM adalah usaha kecil memiliki pemasukan di bawah 

300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. Sedangkan usaha 

menengah dengan pemasukan di bawah 500 juta dengan jumlah karyawan di 

bawah 30 orang.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 
14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah (UMKM) 
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A. Kajian Teori 

1. Manajemen Pemasaran 

Manajemen pemasaran berasal dari dua kata yaitu manajemen dan 

pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong pemasaran adalah analisis, 

perencanaan, implementasi, dan pengendalian dari programprogram yang 

dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang 

menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian 

penggerakan dan pengawasan. 

Jadi dapat diartikan bahwa Manajemen Pemasaran adalah sebagai analisis, 

perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk 

menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang 

menguntungkan dengan pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan-

tujuan organisasi.15 

2. Pengertian Strategi 

Menurut Setiawan, strategi berasal dari bahasa Yunani “strategos” diambil 

dari kata stratos yang berarti militer dan “Ag” yang artinya memimpin. 

Strategi diartikan sebagai general ship yang artinya sesuatu yang dikerjakan 

oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukkan musuh dan 

memenangkan perang. 

Secara umum strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang 

berkaitan dengan pelaksanaan ide/gagasan, perencanaan, dan pelaksanaan 

suatu kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Strategi yang baik lebih menuntut 

adanya koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor 

 
15 Ade Priangani, “Memperkuat Manajemen Pemasaran Dalam Konteks Persaingan Global,” 

Jurnal Kebangsaan ISSN: 2089-5917 Vol 2, No. 4 (2019): h. 2 
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pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara 

rasional, efisien dalam pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan 

secara efektif. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa strategi adalah sebuah 

rencana yang akan dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan usahanya 

dalam menghadapi persaingan bisnis. 

3. Pengertian Pemasaran 

Keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha 

pemasaran dari produk yang dihasilkan. Adapun definisi pemasaran menurut 

beberapa tokoh yaitu sebagai berikut: 

Menurut J. Supranto, Pemasaran adalah kegiatan meneliti kebutuhan dan 

keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikanya agar 

produk dapat dikenal oleh masyarakat dan mendistribusikanya ketempat 

konsumen. 

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemasaran adalah kegiatan 

perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan untuk memuaskan 

kebutuhan dan keinginan konsumen melalui usaha produk yang ditawarkan. 

4. Pengertian Strategi Pemasaran 

Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, 

terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang 

kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran dari 

suatu perusahaan. Adapun definisi strategi pemasaran menurut beberapa tokoh 

yaitu: 
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Strategi Pemasaran menurut Philip Kotler adalah pola pikir pemasaran 

yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi 

pemasaran berisi strategi spesifik untuk pasar sasaran, penetapan posisi, 

bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran.16  

Disamping itu, strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan, 

harus dinilai kembali, apakah masih sesuai dengan keadaan/kondisi pada saat 

ini. Penilaian atau evaluasi ini menggunakan analisis keunggulan, kelemahan, 

kesempatan, dan ancaman. Hasil penilaian atau evaluasi ini digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan apakah strategi yang sedang dijalankan perlu diubah, 

sekaligus digunakan sebagai landasan untuk menyusun atau menentukan 

strategi yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. Pemasaran harus 

didefinisikan secara luas sebagai kegiatan perusahaan yang dirancang untuk 

memuaskan pelanggan dan mencapai tujuannya. Meningkatkan kualitas 

produk dan layanan serta memuaskan kebutuhan dan harapan pelanggan yang 

terus berkembang akan membutuhkan cara untuk meluas ke pasar yang terus 

berubah sesuai kebutuhan. Pemasaran yang sukses membutuhkan pemantauan 

efektivitas pemasaran17 

5. Perumusan Strategi Pemasaran 

Untuk melakukan kegiatan pemasaran perlu adanya perumusan strategi 

pemasaran, dimana ada tiga langkah dalam melakukan perumusan strategi 

pemasaran, yang pertama strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar 

sasaran, dan strategi penentuan posisi pasar. Ketiga langkah strategi tersebut 

adalah kunci di dalam manajemen pemasaran: 

 
16 Philip Kotler dan Gary Armstrong, “Dasar-Dasar Pemasaran,” ed. by Alexander Sindoro, 

edisi ke 9 (Jakarta: PT Indeks, 2004), h 81. 
17 Anthony Agyemang, “Marketing Strategy And Marketing Performance: Does Strategy 

Affect Performance”, International journal of Advanced Engineering, Management and Science 

(IJAEMS), 2.10 (2016), 1672-81 
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a. Segmentasi Pasar 

Menurut Kotler, segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang 

memiliki seperangkat keinginan yang sama. Tidak ada cara tunggal untuk 

mengsegmentasi pasar. Pemasar harus mencoba sejumlah variable segmentasi 

yang berbeda-beda, sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan harapan dapat 

menemukan cara terbaik untuk melihat struktur pasar. Lebih lanjut Kotler, 

Bowen dan Makens menyatakan bahwa segmentasi dapat dilakukan 

berdaasarkan variable-variabel dibawah ini: 

1) Segmentasi Geografis 

Segrmentasi geografis adalah penentuan kelompok pemasaran dengan 

berdasar pada tempat tinggal konsumen. Ini terkait dengan wiyah, kedaerahan 

seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan.   

2) Segmentasi Deografis 

Adalah segmentasi yang membagi pasar menjadi berbagai kelompok 

berdasarkan variable seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, 

pendidikan, agama, ras dan selainnya. Faktor-faktor domografis paling sering 

dipakai sebagai dasar untuk mensegmentasi kelompok konsumen. Salah satu 

alasannya adalah kebutuhan, keinginan, dan tingkat penggunaan konsumen 

berhubungan erat dengan variable demografis. Alasan yang lainnya adalah 

bahwa variable demografis lebih mudah diukur jika dibandingkan dengan 

jenis variable lainnya. 

 

 

3) Segmentasi Perilaku 
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Adalah segementasi yang mengelompokkan pembeli berdasarkan 

pengetahuan, sikap, tingkat penggunaan, atas sebuah produk atau jasa, serta 

manfaat yang dicari oleh konsumen dalam membeli sebuah produk atau jasa. 

Sesungguhnya Allah telah mengajarkan ilmu segmentasi dalam Al-Qur’an 

dalam hal membedakan antara hak dan batil, laki-laki dan wanita, kaya dan 

miskin, dalam melihat segmentasi suku-suku bangsa yang berbeda-beda. 

Allah berfirman : 

 َوََل تَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلبَاِطِل َوتَْكتُُموا اْلَحقَّ َواَْنتُْم تَْعلَُمْونَ 

Artinya : “Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan 

janganlah kamu sembunyikan hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 

ayat 42)18 

قَبَۤاىَِٕل ِلتَعَاَرفُْوا ۚ اِنَّ  اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ْن ذََكٍر وَّ َ  ٰيٰٓاَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقٰنُكْم م ِ ِ اَتْٰقىُكْم ۗاِنَّ ّٰللاه  اَْكَرَمُكْم ِعْندَ ّٰللاه

 َعِلْيٌم َخِبْيرٌ 

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-

laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-

suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat : 

13)19 

Ayat pertama menunjukkan adanya perbedaan atau segmentasi pada aspek, 

antara hak dan batil. Sementara pada ayat kedua menunjukkan bahwa manusia 

dilahirkan dalam berbagai suku bangsa yang berbeda-beda. Karena itu, perlakuannya 

dalam bisnis pun pasti berbeda-beda.20 

 

4) Segmentasi Psikografis 

 
18 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 32. 
19 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 578. 
20 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah: Life and General: Konsep dan Sistem 

Operasional. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 445 
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Segmentasi ini membagi konsumen menjadi beberapa kelompok berbeda-

beda berdasarkan karakteristik gaya hidup dan kepribadian konsumen. 

b. Target Pasar 

Setelah mengevaluasi berbagai segmen, perusahaan harus memutuskan 

segmen mana dan berapa segmen yang akan dilayani. Pasar sasaran mencakup 

seperangkat pembeli yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang ingin 

dilayani oleh perusahaan.  

Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 286 : 

ُ نَْفًسا اَِلَّ ُوْسعََها ..………  ََل يَُكل ُِف ّٰللاه

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya .......” (QS. Al-Baqarah ayat 286)21 

Dalam targeting, yang tidak kalah pentingnya adalah sejauh mana suatu 

perusahaan mampu mengukur kemampuan dan keunggulan kompetitif serta 

sumber daya yang dimiliki. Karena itu, Allah SWT secara individual tidak 

pernah membebankan seseorang melainkan sesuai dengan ukuran kemampuan 

yang ia miliki.22 

c. Posisi Pasar 

Posisi produk adalah cara produk itu didefinisikan oleh konsumen 

berdasarkan sejumlah atribut atau, tempat produk tertentu dipikiran konsumen 

secara relatif terhadap produk-produk yang bersaing. Dengan kata lain, 

positioning adalah tentang bagaimana suatu merek perusahaan dapat masuk 

dan menguasai benak pelanggan. Konsumen terlalu banyak dihadapkan 

dengan informasi tentang produk dan layanan. Konsumen tidak mungkin 
 

21 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah : Life and General : Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 447 
22 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah : Life and General : Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 447 
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mengevaluasi ulang produk setiap saat memutuskan pembelian, sebaliknya 

dalam benak konsumen setiap produk atau merek akan dikelompokkan dalam 

sejumlah kategori. Penetapan posisi dimulai dengan produk, yaitu suatu 

barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Penetapan posisi 

bukanlah kegiatan yang pemasar lakukan terhadap produk, melainkan 

merupakan kegiatan yang dilakukan pemasar terhadap pikiran calon 

pelanggan sehingga posisi produk dengan tepat dapat ditanamkan di benak 

pelanggan. 

Para pemasar dapat menggunakan 7 atribut penetapan posisi di bawah ini:  

1) Penetapan posisi berdasarkan atribut produk 

2) Penetapan posisi berdasarkan manfaat tertentu yang ditawarkan bagi 

konsumen.  

3) Penetapan posisi berdasarkan penggunaannya.  

4) Penetapan posisi berdasarkan siapa kelompok konsumen yang mungkin 

menjadi pemakai dari produk atau jasa perusahaan. 

5) Penetapan posisi berdasarkan pesaing (lebih baik dari posisi pesaing saat 

ini) 

6) Penetapan posisi berdasarkan kategori produk 

7) Penetapan posisi berdasarkan mutu/ harga.23  

Dalam Al-Qur’an disebutkan dalam QS. Al-Hasyr ayat 18 bahwa: 

َ َخبِْيٌر ِۢب ٰيٰٓاَيَُّها  َ ۗاِنَّ ّٰللاه ا قَدََّمْت ِلغٍَدۚ َواتَّقُوا ّٰللاه َ َوْلتَْنُظْر نَْفٌس مَّ َما تَْعَملُْونَ الَِّذْيَن ٰاَمنُوا اتَّقُوا ّٰللاه  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

 
23 Serli Wijaya dan Gunawan Adi Chandra, “Analisa Segmentasi, Penetuan Target dan Posisi 

Pasar pada Restoran Steak dan Grill di Surabaya,” Jurnal Manajemen Perhotelan Vol 2, No. 2 (2006): 

h. 77-78 
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esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr : 18)24 

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa positioning harus dilakukan di awal agar 

dapat mensukseskan kegiatan pemasaran sehingga dapat memenangkan 

persaingan di masa mendatang, melalui peningkatan keunggulan kompetitif.25 

6. Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar tujuan perusahaannya. Maka, dapat disimpulkan 

bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang terdiri dari produk, 

harga, promosi dan distribusi, yang didalamnya akan menentukan tingkat 

keberhasilan pemasaran dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon 

yang diinginkan dari pasar sasaran. 

a. Produk 

Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat 

memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat memuaskan konsumen. 

Sesungguhnya pelanggan tidak membeli barang atau jasa, tetapi membeli 

manfaat dari sesuatu yang ditawarkan. 

Dalam pandangan Islam, produk pada pemasaran Islami yang dilakukan Nabi 

Muhammad SAW selalu menjelaskan dengan baik kepada pembeli akan kelebihan 

dan kekurangan produk yang dijualnya, sebagaimana sesuai dengan firman Allah 

dalam QS. Al-Ahzab: 70-71: 

 
24 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 811. 
25 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah : Life and General : Konsep dan Sistem 

Operasional, h. 447 
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َ َوقُولُوا قَْوًَل َسِديدًا . يُْصِلْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َويَْغِفْر لَُكمْ  َ  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا ّٰللاَّ ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ ّٰللاَّ

َوَرُسولَهُ فَقَدْ فَاَز فَْوًزا َعِظيًما

    

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 

dan Katakanlah perkataan yang benar (70) niscaya Allah memperbaiki 

bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan 

Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia telah 

mendapat kemenangan yang besar (71).” (QS. Al-Ahzab: 70- 71)26 

b. Harga 

Penetapan harga merupakan suatu hal yang penting. Perusahaan akan 

melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan karena penetapan harga akan 

dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Harga merupakan faktor 

utama penentu posisi dan harus diputuskan sesuai dengan pasar sasaran, 

bauran ragam produk dan pelayanan serta persaingan. 

Dalam Islam, strategi harga yang digunakan Nabi Muhammad SAW 

berdasarkan prinsip suka sama suka. Berikut firman Allah dalam surat An-

Nisa’ ayat 29 : 

ٰاَمنُْوا الَِّذْيَن  تَْقتُلُ   ٰيٰٓاَيَُّها  ْنُكْم ۗ َوََل  َعْن تََراٍض م ِ ِتَجاَرةً  تَُكْوَن  ٰٓ اَْن  بِاْلبَاِطِل اَِلَّ َبْينَُكْم  ا اَْمَوالَُكْم  تَأُْكلُْوٰٓ َ  ََل  اِنَّ ّٰللاه اَْنفَُسُكْم ۗ  ا  ْوٰٓ

 َكاَن بُِكْم َرِحْيًما           

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan pernigaan 

yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

(QS. An-Nisa : 29)27 

 
26 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 604. 
27 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 62 



29 
 

Tidak diperbolehkannya pembatasan harga komoditi dimasa Muhammad 

SAW merupakan cerminan pemikiran yang mewakili konsep pricing. 

Muhammad SAW dalam (HR. Bhukori, dari Abdullah bin Umar Ra.) 

bersabda: “Janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu” 

Konsep persaingan yang sehat dalam menentukan harga sudah ditekankan 

oleh Muhammad SAW. Islam memberikan kebebasan pasar, dan 

menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan 

fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat 

Rasulullah s.a.w. ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang 

banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah S.A.W: “Allahlah 

yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi 

rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di 

antara kamu yang meminta saya upaya berbuat zalim baik terhadap darah 

maupun harta benda.” (Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, 

ad-Darimi dan Abu Ya'la) 

c. Distribusi 

Distribusi adalah kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Sebagian dari tugas 

distribusi adalah memilih perantara yang akan digunakan dalam saluran 

distribusi serta mengembangkan sistem distribusi yang secara fisik menangani 

dan menyangkut produk melalui saluran tersebut. 

Dalam Al-Qur’an, distribusi bisa dimaknai dengan transformasi distribusi 

kekayaan harta atau aset. Salah satu ayat yang ada kaitannya dengan distribusi 

yaitu QS. Al-Hasyr ayat 7: 

ُسْوِل َوِلِذى اْلقُْرٰبى َواْلَيٰتٰمى َواْلَمسٰ  ُ َعٰلى َرُسْوِلٖه ِمْن اَْهِل اْلقُٰرى فَِللهِه َوِللرَّ ِبْيِلِۙ َكْي ََل يَُكْوَن َمآٰ اَفَۤاَء ّٰللاه ِكْيِن َواْبِن السَّ

ُسْوُل فَُخذُْوهُ   َ َشِدْيدُ اْلِعقَاِب    دُْولَةً ۢ َبْيَن اَْلَْغِنيَۤاِء ِمْنُكْمۗ َوَمآٰ ٰاٰتىُكُم الرَّ َ ۗاِنَّ ّٰللاه َوَما نَٰهىُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهْوۚا َواتَّقُوا ّٰللاه   
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Artinya : “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, 

untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orangorang 

yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya 

saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyr ayat 7)28 

d. Promosi 

Promosi adalah kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk 

mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan.29  

Allah SWT berfirman pada QS. Ali Imran ayat 77. 

ِخرَ  ىَِٕك ََل َخًَلَق لَُهْم فِى اَْلٰ
ۤ
ِ َواَْيَمانِِهْم ثََمنًا قَِلْيًًل اُوٰل ُ َوََل َيْنُظُر اِلَْيِهْم َيْوَم ةِ َوََل يُ اِنَّ الَِّذْيَن َيْشتَُرْوَن بِعَْهِد ّٰللاه َكل ُِمُهُم ّٰللاه

ْيِهْم ۖ َولَُهْم َعذَاٌب اَِلْيم  اْلِقٰيَمِة َوََل يَُزك ِ

  

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) 

Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu 

tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-

kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat 

dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.” 

(QS. Ali Imran : 77)30 

7. Daya Saing 

Daya saing merupakan inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. 

Untuk menentukan kerberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai sebuah 

 
28 Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Departemen Agama RI, 2006), h. 803. 
29 Sunarto, “Manajemen Pemasaran” (Yogyakarta: AMUS Yogyakarta, 2004), h.9 
30 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Diponegoro, 

2000), h. 59. 
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tujuan guna meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi dari suatu 

perusahaan. Adapun pengertian daya saing menurut para ahli:  

Menurut Porter, persaingan adalah inti dari kesuksesan atau kegagalan 

perusahaan. Dalam persaingan ada dua sisi yang ditimbulkan oleh persaingan, 

yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan untuk lebih 

dinamis dan bersaing dalam mengahasilkan produk serta memberikan layanan 

terbaik bagi pasarnya, sehingga persaingan dianggapnya sebagai peluang yang 

memotivasi. Sedangkan sisi lainnya adalah kegagalan karena akan 

memperlemah perusahaan-perusahaan yang bersifat statis, takut akan 

persaingan dan tidak mampu mengahsilkan produk-produk yang berkualitas, 

sehingga persaingan merupakan ancama bagi perusahannya.31  

8. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UKM memiliki berbagai kriteria 

sebagai berikut yaitu : 

1. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini yaitu 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

 
31 Nani Ernawati, “Pengaruh Kesiapan Modal dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Daya 

Saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKN) di Kabupaten Sleman Yogyakarta” (Skripsi, 

Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), h. 13-14 
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b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah). 

2. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini yaitu  

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 

50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).32 

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tema penelitian mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan daya saing 

sebelumnya telah banyak dilakukan para sarjana. Banyak diantara beberapa 

penelitian mereka pada dasarnya berupaya untuk menemukan model dan 

metodologi yang dikembangkan pada bidang usaha. Untuk mengetahui hasil-hasil 

penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian yang pernah dilakukan lembaga 

atau individu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut : 

 
32 Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, dan Alnul Hayat, “Pengembangan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal”, Jurnal 

Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, h. 1287 
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No Nama Variabel Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Nur Laina 

Sari (2019) 

Strategi 

Pemasaran 

Dalam 

Meningkat

kan Daya 

Saing 

Usaha 

Kecil Dan 

Menengah 

Pada Usaha 

Keripik 

Nugraha 

Food 

Tulungagu

ng 

Penelitian ini 

menggunakan 

strategi 

pemasaran 

dengan 

segmentasi 

pasar dan 

bauran 

pemasaran. 

Persamaan 

mendasar 

mengenai 

pembahasan 

strategi 

pemasaran 

terhadap 

daya saing 

UKM 

Adapun 

perbedaan dari 

penelitian ini 

adalah objek 

yang 

digunakan. 

Dimana dalam 

penelitian ini 

objeknya 

industri 

keripik, 

sedangkan 

penelitian yang 

diteliti oleh 

peneliti 

menggunakan 

objek industri 

talur ayam 

kampung 

sebagai bahan 

dari penelitian 

ini.33  

2.  Rohmanudi

n (2017) 

Analisis 

Strategi 

Penelitian ini 

menggunakan 

Menggunak

an teknik 

Penelitian ini 

berlokasi di 

 
 
33 Nur Laina Sari, “Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan 

Menengah Pada Usaha Keripik Nugraha Food Tulungagung”. (Skripsi, Tulungagung, IAIN 

Tulungagung, 2019). 
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Pemasaran 

Dalam 

Meningkat

kan Daya 

Saing 

(Studi Pada 

Industri 

Mabel di 

Kecamatan 

Wayhalim 

Kota 

Bandar 

Lampung). 

penjualan 

secara 

langsung 

yaitu dari 

mulut ke 

mulut. Dan 

penelitian ini 

menggunakan 

perhitungan 

analisis 

SWOT untuk 

mengetahui 

skor dari 

faktor internal 

dan eksternal 

pengumpula

n data yang 

sama yaitu; 

observasi 

dan 

wawancara. 

Serta 

pembahasan 

yang 

mendasar 

mengenai 

strategi 

pemasaran. 

Industri Mabel 

Kota Bandar 

Lampung pada 

tahun 2017 

Sedangkan 

penelitian saya 

berlokasi di 

Kota Manado 

pada Tahun 

2020. Dan 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis SWOT 

sedangkan 

penelitian saya 

tidak.34  

3.  Nani 

Ernawati 

(2017) 

Pengaruh 

Kesiapan 

Modal dan 

Pemanfaata

n E-

Commerce 

Terhadaap 

Daya Saing 

Usaha 

Minro, 

Hasil 

penlitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

kesiapan 

modal 

berpengaruh 

terhadap daya 

saing UMKM. 

Dan 

Dimana 

dalam 

penelitian 

ini sama-

sama 

meneliti 

tentang 

Daya saing 

usaha 

mikro, kecil 

Adapun 

perbedaan dari 

penelitian ini 

adalah objek 

yang 

digunakan. 

Dan juga 

metode yang 

digunakan 

dalam 

 
34 Rohmanudin, “Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Daya Saing”. (Skripsi, 

Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2017). 
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Kecil, dan 

Menengah 

(UMKM) 

di 

Kabupaten 

Sleman 

Yogyakarta 

pemanfaatan 

E-commerce 

berpengaruh 

terhadap daya 

saing UMKM. 

dan 

menengah 

(UMKM) 

dan dan 

menggunak

an teknik 

pengumpula

n data 

observasi 

dan 

wawancara 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kuantitatif.35  

4,  Putri 

Agung 

Lestari 

(2010) 

Analisis 

Strategi 

Pemasaran 

Pada Usaha 

Kecil 

Menengah 

Pakaian 

Muslim 

(Studi 

Kasus pada 

UKM 

Pakaian 

Muslim 

Galis 

Hasil dari 

penelitian ini 

adalah faktor 

kualitas 

produk 

sebagai faktor 

yang paling 

berperan 

dalam 

penyusunan 

strategi 

pemasaran 

Galis Design. 

Maka pihak 

Dimana 

dalam 

penelitian 

ini sama-

sama 

meneliti 

tentang 

strategi 

pemasaran 

pada UKM 

Adapun 

perbedaan dari 

penelitian ini 

adalah objek 

yang 

digunakan. 

Dan metode 

penlitian. 

Dimana objek 

yang 

digunakan 

penelitian 

terdahulu 

adalah industri 

 
 
35 Nani Ernawati, “Pengaruh Kesiapan Modal dan Pemanfaatan E-Commerce Terhadap Daya 

Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, (Skripsi, Yogyakarta, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2017). 
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Design, 

Bogor, 

Jawa 

Barat) 

perusahaan 

harus 

mempertahan

kan kualitas 

produknnya 

sehingga tetap 

mampu 

bersaing 

terhadap 

pendatang 

baru. 

pakaian 

sedangkan 

penelitian ini 

industri 

makanan. Dan 

juga metode 

penelitian yang 

dilakukan 

penelitian 

terdahulu 

adalah metode 

kuantitatif 

sedangkan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

metode 

kualitatif.36  

5. Zilfa 

Aliyah 

(2018) 

Analisis 

Strategi 

Pemasaran 

Dalam 

Meningkat

kan 

Penjualan 

Ekspor 

Menunjukkan 

bahwa 

perusahaan 

berada pada 

posisi growth 

and build   

(tumbuh dan 

berkembang) 

Persamaan 

mendasar 

mengenai 

pembahasan 

strategi 

pemasaran. 

Penelitian ini 

berlokasi di 

penjualan 

ekspor Kopi 

Arabuka Kota 

Medan pada 

tahun 2018 

Sedangkan 

 
36 Putri Agung Lestari, “Analisis Strategi Pemasaran Pada Usaha Kecil Menengah Pakaian 

Muslim” (Skripsi, Bogor, Institut Pertanian Bogor, 2010). 
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Kopi 

Arabika 

Pada CV 

Yudi Putra 

penelitian saya 

berlokasi di 

Kota Manado 

pada Tahun 

2020. Dan 

penelitian ini 

menggunakan 

analisis SWOT 

sedangkan 

penelitian saya 

tidak.37  

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penilitian di distribusi 

Telur Ayam Kampung Salma tepatnya di Kelurahan Karame Kecamatan 

Singkil Lingkungan 1 Kota Manado Selasa, 15, September, 2020 pukul 09.00 

Wita.  

B. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan 

yang diharapkan nantinya dapat membawa hasil yang terbaik. Adapun yang 

dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk 

 
37 Zulfa Aliya, “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Ekspor Kopi 

Arabika Pada CV Yudi Putra, (Skripsi, Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018). 
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memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara 

holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.38 Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk 

kategori penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah 

penelitian yang digunakan untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi 

objek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan 

terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus cross checking terhadap 

bahan-bahan yang telah ada. Sebelum melaksanakan penelitian, pada 

penelitian kualitatif merumuskan masalah terlebih dahulu yang menjadi fokus 

penelitian. Akan tetapi, rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 

masuk lapangan atau situasi sosial tertentu. Pertanyaan penelitian kualitatif 

dirumuskan dengan maksud untuk lebih memahami gejala yang masih 

remang-remang,tidak, teramati, dinamis dan kompleks, sehingga setelah 

diteliti menjadi lebih jelas apa yang ada dalam situasi sosial tersebut.39 

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengguna logika induktif 

dimana kategorisasi dilahirkan dari perjumpaan peneliti dengan informan 

dilapangan atau data-data yang ditemukan. Se.hingga penelitian kualitatif 

bercirikan informasi yang berupa ikatan kontes yang akan mengiring pada 

pola-pola atau teori yang akan menjelaskan fenomena social.40 

Jadi penelitian kualitatif pada penelitian ini itu peneliti dapat 

mengobsevasi data secara mendalam, turun langsung ke lapangan, dan 

mengetahui fakta-fakta yang ada yang nantinya akan disesuaikan antara 

 
 
38 Indrawati, ‘Metode Penelitian Kualitatif (Manajemen Dan Bisnis Konvergensi teknologi 

Informasi Dan Komunikasi’, ed. By PT. Refika Aditama (Bandung, 2018), p. h. 224-226 (p.6) 

 
39 Prof Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)’, Bandung: Alfabeta, 

2015, p. 290. 
40 Lexy J Moleong, ‘Metodologi Penelitian Kualitatif, 2019, p. 65 
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produsen dan konsumen, dengan cara memperhatikan secara langsung 

bagaimana pemilik usaha dalam melayani konsumen yang nantinya akan 

dipermudah di analisis data untuk kemudian dikonstruksikan kedalam hasil 

penelitian. 

C. Data dan Instrumen 

1. Sumber Data  

Sumber data menurut Suharsini Arikunto adalah “Subjek dari mana data 

itu diperoleh, maka sumber dari data adalah asal dari mana data itu diperoleh 

da didapatkan oleh peneliti, baik melalui observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi.41 Data yang digunakan pada penelitian ini ada dua macam, 

yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

 Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada 

dilapangan atau dilokasi penelitian yang memberikan informasi langsung 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan 

adalah: 

1) Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini 

disebut dengan informan. Dalam sumber data ini yang termasuk 

informan adalah pemilik usaha dan konsumen. 

2) Place, yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang 

situasi kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian. Dalam penelitian diperoleh data 

lapangan, dari Kelurahan Kareme Kecamatan Singkil, yang 

merupakan lokasi dari usaha Telur Ayam Kampung Salma. 

 
41 Koentjaraningrat, ‘Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi. 3’ (Jakarta: PT. Gramedia, 

19980, p. h. 9 
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3) Paper, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa 

huruf, angka, gambaran atau simbol-simbol lain. Data ini diperoleh 

melalui dokumen yang berupa buku yang diperoleh dari lapangan, 

yaitu dari Kelurahan Kareme Kecamatan Singkil, dimana peneliti 

melakukan penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber informasi yang menjadi bahan 

penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis. Pada data 

sekunder ini peneliti memakai buku-buku yang berisi tentang strategi 

pemasaran, manajemen pemasaran serta seluruh data yang berhubungan 

dengan penelitian tersebut. 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto adalah alat atau 

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis, sehingga mudah diolah. Instrumen yang digunakan 

oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. 

Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang 

adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. 

a. Instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti 

sebagai instrumen dapat berhubungan langsung dengan responden dan 

mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di 

lapangan. Menurut Moleong Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif adalah ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, 

pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya ia menjadi 
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pelapor hasil penelitiannya. Ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen 

mencakup sebagai berikut:  

a. Responsif, manusia responsif terhadap lingkungan dan terhadap 

pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan.  

b. Dapat menyesuaikan diri, manusia dapat menyesuaikan diri pada 

keadaan dan situasi pengumpulan data.  

c. Menekankan keutuhan, manusia memanfaatkan imajinasi dan 

kreativitasnya dan memandang dunia ini sebagai suatu keutuhan, jadi 

sebagai konteks yang berkesinambungan dimana mereka memandang 

dirinya sendiri dan kehidupannya sebagai sesuatu yang real, benar, dan 

mempunyai arti.  

d. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, manusia sudah 

mempunyai pengetahuan yang cukup sebagai bekal dalam 

mengadakan penelitian dan memperluas kembali berdasarkan 

pengalaman praktisnya.  

e. Memproses data secepatnya, manusia dapat memproses data 

secepatnya setelah diperolehnya, menyusunnya kembali, mengubah 

arah inkuiri atas dasar penemuannya, merumuskan hipotesis kerja 

ketika di lapangan, dan mengetes hipotesis kerja itu pada 

respondennya.  

f. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasikan dan 

mengikhtisarkan, manusia memiliki kemampuan untuk menjelaskan 

sesuatu yang kurang dipahami oleh subjek atau responden. 

g. Memanfaatkan kesempatan untuk mencari respons yang tidak lazim 

dan disinkratik, manusia memiliki kemampuan untuk menggali 72 

informasi yang lain dari yang lain, yang tidak direncanakan semula, 

yang tidak diduga sebelumnya, atau yang tidak lazim terjadi. Untuk 

membantu peneliti sebagai instrumen pokok, maka peneliti membuat 

instrumen penunjang. Dalam penyusunan instrumen penunjang 
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tersebut, Suharsimi Arikunto mengemukakan pemilihan metode yang 

akan digunakan peneliti ditentukan oleh tujuan penelitian, sampel 

penelitian, lokasi, pelaksana, biaya dan waktu, dan data yang ingin 

diperoleh. Dari tujuan yang telah dikemukakan tersebut, dalam 

penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah 

ditentukan metode yang digunakan, maka peneliti menyusun 

instrumen pengumpul data yang diperlukan untuk mengumpulkan data 

yang diperlukan.42 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.  

Menurut Sugiyono bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan 

data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan 

gabungan keempatnya. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu: 

1. Observasi 

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, 

sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Teknik ini 

menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun 

tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dipakai dapat 

berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan dan lainnya.  

 
 
42 Suharsimi Arikunto, ‘Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek’ (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 1996), h. 153- 154. 
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2. Wawancara 

Metode ini adalah satu teknik pengumpulan data pelaksanaanya dapat 

dilakukan secara langsung berhadapan dengan diwawancarai, dapat juga 

secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab 

pada kesempatan ini. Instrument yang digunakan dapat berupa pedoman 

wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau 

didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan.43 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

1. Proses Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini 

meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Proses memasuki lokasi penelitian.  

 Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada 

tahap ini terlebih dahulu peneliti memperkenalkan diri dan meminta izin 

kepada pemilik usaha skala mikro, kecil, menengah dan pihak informan 

 
 
43 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kuantitaif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 80. 
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lain yang terlibat dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti mengutarakan 

maksud dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada 

pihak, kemudian menentukan waktu melakukan wawancara. 

a. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) 

 Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi 

dan akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai 

sumber data yang lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai 

informasi yang diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, 

peneliti berusaha sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan 

secara formal maupun informal. 

b. Pengumpulan data (logging data) 

 Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang 

telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian. Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi. 

 

2. Analisis Data 

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang 

dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman tentang Strategi Pemasaran 

Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Menengah (UKM) Manado. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari 

status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang 

menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh 

dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang 
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terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta 

mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik 

analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan 

kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh. 

44Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti kemudian menyajikannya 

sebagai temuan orang lain.  Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman 

tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan cara mencari makna (meaning). 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu 

melakukan analisis  terhadap data yang telah terkumpul. Artinya semua 

data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat gambaran yang 

sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut, penyusun menarik 

kesimpulan yang akan menjawab pokok permasalahan yang telah 

disebutkan di atas,  kemudian analisis ini diakhiri dengan saran atau 

masukan terhadap isu tersebut.45 

 
 
44 Sugiyono, ‘Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D’ (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 84. 

 
45 Emzir, ‘Metodologi Penelitiann Kuantitaf Dan Kualitatif (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada), h. 10 
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Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya 

yang dilakukan adalah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, 

memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan orang lain. 

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian 

yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan 

nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan 

mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama dilapangan, dan selesai dilapangan. Kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber 

dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia. 

Dalam penggunan data kualitatif terutama dalam penelitian yang 

dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan 

dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam 

bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang 

menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu, meskipun dalam 

penjelasan ini sendiri kadang-kadang dijumpai pula bentuk angka yang 

merupakan rangkaian penjelasan. 

Cara berpikir induktif adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

menganalisis data. Adapun berpikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang 

berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, 

kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik 

secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pendekatan induktif 
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dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data 

yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data 

kasar. Berdasarkan keterangan diatas maka dalam menganalisis data 

peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-

uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir 

induktif. Cara berpikir ini peneliti gunakan untuk menguraikan, kemudian 

ditarik kesimpulan secara umum: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dan pemisahan dengan 

fungsi untuk penyederhanaa, abstraksi dan transformasi data kasar yang 

didapat dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau data yang 

diperoleh dilapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan 

terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, 

sehingga perlu dicatatan secara teliti dan rince. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

serta dicari tema dan polanya. 

 

2) Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuuk mempermudah peneliti 

dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil 

wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan 

didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya 

untuk ditarik kesimpulannya. 

3) Penarikan Kesimpulan 
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Penarikan kesimpulan berarti melakukan verifikasi secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan 

data. Peneliti berusahan untuk menganalisis dan mencari pola, tema dan 

hubungan serta persamaan dari hal - hal yang sering timbul, hipotesis dan 

sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan dilakukan dengan 

pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan 

observasi dan wawancara. Berikut ini adalah bagan mengenai analisis data 

dan model interaktif menuru Miles dan Huberman dalam Sugiyono. 

3. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari 

konsep akurasi (validitas) dan konsistensi (reabilitas). Derajat kepercayaan 

atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang 

digunakan, menurut Moleong, terdapat beberap kriteria yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data antara lain: 

a) Derajat Kepercayaan (Credibility) 

 Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep 

validitas inter dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu 

penemuan dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil - 

hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

yang sedang diteliti. Derajat kepercayaan dapat diperiksa dengan beberapa 

teknik yaitu: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah upaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, 

pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan 

dengan metode lain. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga 
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macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber 

data, metode, dan teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukan 

dengan cara: 

a. Mengajukan berbagai variasi pertanyaan. 

b. Membandingkan data hasil observasi dengan wawancara. 

c. Mengeceknya dengan berbagai sumber data. 

d. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat 

dilakukan. 

Berdasarkan hasil triangulasi tersebut, maka akan sampai pada 

salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh konsisten 

atau tidak sehingga dapat mengungkapkan gambaran yang lebih 

memadai mengenai gejala yang diteliti. 

2. Kecukupan Refenrensi 

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat diguakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

 

b) Derajat Keterampilan (Transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada 

pengamantan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk 

melakukan pengalihan tersebut, seorang peneliti perlu mencari dan 

mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang sama. 

c) Derajat Ketergatungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan subtitusi reabilitas dalam penelitian 

non kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan 
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dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan 

proses penelitian. Sering terjadi, peneliti tidak melakukan proses 

penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan data. 

d) Derajat Kepastian (Confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian dengan uji 

kebergantungan sehingga pengujinya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, 

dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan 

sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud 

berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil 

penelitian tidak lagi subjektif tetapi telah objektif. 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gabaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Perusahaan 

a. Nama Usaha : Telur Ayam Kampung Salma 

b. Nama Pemilik : Bapak Adri 

c. Alamat  : Jl Agus Salim Kelurahan Karame, Lingkungan 1, 

Kecamatan Singkil, Kota Manado 

d. Telepon : 085299980303 
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Bapak Adri memulai usaha telur ayam kampung pada tahun 2005. Bapak 

Adri bisa dibilang sebagai pengecer telur ayam kampung karena tidak 

memproduksi telur ayam kampung secara langsung, melainkan telur ayam 

kampung diproduksi langsung dari Gorontalo dan juga Manado. Pada awal 

Bapak Adri memulai usaha ini, Bapak Adri hanya memproduksi telur ayam 

kampung sebanyak 50 baki/minggu, karena waktu itu Bapak Adri hanya 

memiliki 1 konsumen yang dimana menjadi supplier di salah satu supermarket 

yang ada di kota Manado. Seiring berjalannya waktu, pelan-pelan Bapak Adri 

sudah bisa memproduksi telur ayam kampung sebanyak 150 baki/minggu 

dengan banyaknya permintaan konsumen dan tergantung ketersediaan telur 

ayam kampung itu sendiri. Kini Bapak Adri sudah menjadi supplier di 

beberapa tempat. Seperti, supermarket, pasar tradisional, dan kedai kopi yang 

ada di Kota Manado. Bapak Adri sendiri tidak memiliki karyawan, artinya 

Bapak Adri hanya menjalankan usahanya sendiri dengan dibantu oleh 

keluarganya.46 

 

 

B. Hasil Observasi 

Observasi strategi pemasaran Telur Ayam Kampung Salma di lingkungan 

Karame Kecamatan singkil pada tanggal 15 September 2020. Observasi awal 

ini dilakukan untuk mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh UKM 

Telur Ayam Kampung Salma dalam meningkatkan daya saing UKM di 

Manado. Hasil observasi awal ditemukan bahwa terdapat 2 produsen/UKM 

yang menjual produk yang sama yang tidak jauh berbeda antara satu penjual 

dengan penjual lain. Telur ayam kampung tidak diproduksi secara mandiri 

 
46 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020.  
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melainkan di ambil secara partai dari luar kota, kemudian dijual kembali oleh 

usaha ini dengan selisih harga yang sedikit lebih tinggi. 

C. Strategi Pemasaran Telur Ayam Kampung Dalam Meningkatkan Daya 

Saing UKM di Kota Manado. 

1. Hasil Wawancara 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma menerapkan strategi yang dimulai 

dari segmentasi pasar, target pasar, dan pistioning pasar serta bauran 

pemasaran 4P (produk, place, price, promotion) dalam meningkatkan daya 

saing. 

Dalam memasarkan produk usaha telur ayam kampung melakukan 

segmentasi pasar. Berikut ini adalah penjelasan dari Bapak Adri selaku 

pemilik Usaha Telur Ayam kampung.  

“Produk yang kami pasarkan hanya khusus di wilayah kota Manado saja. 

Untuk diluar Manado saya rasa sudah ada usaha yang serupa, jadi kami 

belum terpikirkan untuk membuka di wilayah luar Manado. Kalau untuk 

produknya itu bisa di konsumsi semua kalangan umum, karena produk 

yang kami jual itu mempunyai banyak khasiat, sehingga bisa dikonsumsi 

oleh semua orang, baik orang tua maupun anak-anak.”47 

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan kalau usaha yang di 

lakukan oleh Bapak Adri ini itu tidak memberi kriteria khusus bagi para 

konsumennya dalam memilih produk. Artinya produk yang mereka jual itu 

ditunjukan untuk semua kalangan umum, baik orang tua, remaja, maupun 

anak-anak. karena produk yang dipasarkan oleh usaha ini merupakan produk 

makanan pokok yang bisanya dikonsumsi oleh banyak orang dan produk ini 

cocok untuk digunakan sebagai bahan tradisioal ataupun sebagai makanan 

sehari-hari. 

 
 
47 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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Untuk target pasarnya itu tidak ada batasan, karena ditunjukan untuk 

semua masyarakat. Karena produk yang diberikan oleh usaha ini adalah 

produk yang berkualitas, bebas dari bahan pengawet sehingga sangat aman 

untuk dikonsumsi oleh semua masyarakat. Sebagaimana dalam penuturan dari 

Bapak Adri yang mengatakan: 

“Target pasar yang kami berikan itu tidak ada kriteria khusus, karena 

dalam produk yang kami jual itu kami tunjukan kepada semua 

masyarakat. Adapun produk yang kami jual, itu tidak mengandung bahan 

pengawet, sehingga aman untuk di konsumsi oleh semua orang, baik 

orang tua, remaja, maupun anak-anak. Berhubungan dengan produk yang 

kami jual adalah produk bahan mentah yaitu telur ayam kampung, dimana 

produk tersebut hanya bisa awet sampai 2 minggu, selebihnya telur akan 

busuk atau rusak. Jadi sebelum kami pasarkan, itu kami sudah 

mencantumkan tanggal kadaluarsa (Expired) di telur tersebut agar 

masyarakat bisa mengetahui berapa lama telur tersebut akan konsumsi 

mba.”48 

Dalam mencapai target pasar, perusahaan harus menerapkan strategi 

bauran pemasaran untuk memperluas pemasarannya. Adapun dalam strategi 

pemasaran ada beberapa aspek di dalamnya yang harus diperhatikan oleh 

perusahan. Seperti produk, harga, distribusi, dan promosi. Adapun penuturan 

dari Bapak Adri: 

“Di setiap daerah pasti sudah ada dan banyak yang memiliki usaha telur 

ayam kampung, jadi pesaing kami juga cukup banyak sehingga kami juga 

harus memasarkan produk dengan strategi pemasaran kami sendiri. Seperti 

produk yang kami jual, harga yang kami tetapkan, saluran distribusi yang 

harus kami tentukan, serta promosi baik dari mulut ke mulut ataupun 

menggunakan media sosial yang tentunya harus sesuai dengan usaha 

kami.”49 

Berdasarkan penturan diatas bahwa, Usaha Telur Ayam Kampung Salma 

memiliki strategi pemasaran tersendiri khususnya yaitu strategi bauran 

 
 
48 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 

 
49 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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pemasaran, dimana menggunakan strategi produk, harga, saluran distribusi, 

dan promosi. 

1. Strategi Produk (product) Telur Ayam Kampung Salma di Manado 

a. Produk 

Produk merupakan sesuatu yang dapat di tawarkan oleh produsen terhadap 

konsumen maupun pasar agar dapat digunakan, dimiliki ataupun di konsumsi. 

Usaha telur ayam kampung Salma ini sangat memperhatikan kualitas 

produknya, mulai dari kualitas telur, penyotiran telur, logo, serta 

pelayanannya. Hal tersebut sangat penting bagi pengusaha dalam menerapkan 

strategi pemasaran untuk menarik minat konsumen. 

Telur ayam kampung diproduksi langsung dari Gorontalo dan Manado. 

Sesuai dengan ketersediaan telur ayam kampung yang ada. Untuk 

memproduksi telur ayam kampung, Bapak Adri biasanya mengambil lebih 

dari 150 baki tergantung ketersediaan telur ayam kampung yang ada ditempat 

produksi, baik Gorontalo ataupun di manado. Sebagaimana penuturan dari 

Bapak Adri: 

“Untuk telur ayam kampung itu kami produksi langsung dari Gorontalo 

dan Manado, tergantung ketersediaan telur yang ada. Jika ketersediaan 

telur di tempat produksi banyak, maka kami akan meminta lebih dari 150 

baki telur ayam kampung dan jika ketersediaan telur sedikit maka kami 

akan meminta sesuai dengan ketersediaan telur yang ada. Jika di 

Gorontalo ketersediaan telur itu tidak ada, kami langsung menghubungi 

tempat produksi yang ada dimanado untuk menanyakan ketersediaan telur 

ayam kampung, begitupun sebaliknya. Dan apabila kedua tempat produksi 

tersebut tidak memiliki ketersediaan telur ayam kampung, maka kami 

akan menunggu kabar dari tempat produksi apabila ketersediaan telur 

ayam kampung sudah ada.”50 

 
 
50 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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Berdasarkan penuturan di atas dapat diketahui bahwa, Usaha Telur Ayam 

Kampung Salma memproduksi lebih dari 150 baki telur yang di ambil 

langsung dari Gorontalo dan Manado. Adapun telur yang dijual oleh Bapak 

Adri itu bisa eceran, per mika, maupun per baki sesuai dengan permintaan 

konsumen. Untuk harganya sebagai berikut: 

No Jenis Produk Harga 

1. 1 Baki Telur Ayam Kampung Rp. 90.000 

2.  1 Butir Rp. 3.000 

2. Mika isi 4 Rp. 12.000 

3. Mika isi 6 Rp. 18.000 

 

Branding juga menjadi salah satu hal terpenting dalam berbisnis. 

Karena setiap perusahaan harus mempunyai kreatifitas branding agar 

brand tersebut dikenal oleh banyak orang terutama dalam persaingan 

industri makanan. Seperti Nama merek Usaha Telur Ayam Kampung yaitu 

merek Salma. Terbentuknya merek Salma karena diambil dari Nama istri 

Bapak Adri sendiri yaitu ibu Salma. Dinamai merek Salma karena mudah 

diingat dan disebut. Sebagaimana penuturan dari Bapak Adri: 

“Merek Salma diambil dari Nama istri saya mba, Saya pakai nama istri 

saya karena saya rasa nama tersebut mudah di ingat dan di sebut.”51 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa branding sangat penting 

dalam menjalankan suatu usaha. Jika suatu usaha mempunyai merek maka 

akan menambah nilai lebih pada produk tersebut dan produk tersebut akan 

diminati dan diingat oleh konsumen.  

Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan harus menjaga dan 

mempertahankan kualitas produknya agar konsumen loyal terhadap produk 

 
51 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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yang dipasarkan. Adapun penjelasan dari Bapak Adri selaku pemilik usaha, 

kata beliau: 

“Untuk kualitas telur itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Karena 

produk yang kami pasarkan adalah produk yang berkualitas, dimana 

sebelum produk dipasarkan itu kami melalakukan penyotiran telur 

terlebih dahulu. Agar produk sampai ke tangan konsumen itu dalam 

keadaan baik. Dan apabila konsumen menemukan telur yang 

rusak/busuk itu mereka bisa komplain ke kami, biar nanti kami ganti 

telur tersebut dengan yang baru, tapi Alhamdulillah sampai saat ini 

belum ada yang complain terhadap pelayanan yang kami berikan.”52 

Untuk memperkuat penjelasan dari Bapak Adri selaku pemilik Usaha 

Telur Ayam Kampung Salma, peneliti juga menanyakan kepada para 

konsumen terkait pertanyaan yang sama, tentang kualitas produk dari 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma ini. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ibu Soku selaku pemilik kedai kopi warna-warni jalan roda, 

mengatakan: 

"Kualitas telur ayam kampung di sini bagus, Saya sudah lama 

berlangganan telur ayam kampung di tempat ini. Karena saya juga 

sudah kenal dengan Bapak Adri. Jadi saya percaya telur ayam 

kampung yang mereka produksi itu berkualitas dan aman untuk 

dikonsumsi.”53 

Cie Like (Konsumen) 

“Saya memilih telur ayam kampung dari Bapak Adri, karena saya 

sudah melihat secara langsung bagaimana telur tersebut di sortir 

sebelum dipasarkan. Jadi sebelum telur tersebut di pasarkan telur 

tersebut disortir terlebih dahalu oleh Bapak Adri, dan itu sudah saya 

lihat secara langsung. Jadi saya percaya kepada Bapak Adri terkait 

kualitas telur ayam kampung yang dia jual.”54 

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan 

suatu usaha, sangat penting untuk mempertahankan kualitas suatu produk. 

 
52 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
53 Ibu Soku, Pemilik Kedai Kopi Jalan Roda, Catatan Lapangan, 18 September 2020. 
 
54 Ci Like, Konsumen, Catatan Lapangan, 23 September 2020. 
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Karena dalam mempertahankan kualitas produk konsumen akan datang 

lagi sendiri dalam membeli telur ayam kampung. Karena konsumen 

merasa bahwa telur ayam kampung yang dijual oleh Bapak Adri sudah 

terjamin kualitasnya meskipun sudah banyak sekali pengusaha telur diluar 

sana. 

b. Harga 

Selanjutnya adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan 

dalam penentuan harga terhadap produk yang ditawarkan. Seperti 

penentuan harga yang dilakukan oleh Usaha Telur Ayam Kampung Salma 

dengan menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan ditambah 

margin keuntungan. Sebagaimana penuturan dari Bapak Adri, 

mengatakan: 

“Untuk penentuan harga mba dilihat dari Harga Pokok Penjualan 

(HPP) lalu ditambah dengan margin keuntungan. Adapaun untuk 

harga jual itu 1 baki telur ayam kampung kami jual dengan harga Rp. 

90.000 sedangkan untuk eceran 1 butir Rp. 3000.”55 

Banyaknya persaingan usaha yang sama tidak akan mengurangi 

performa Bapak Adri dalam menjual produknya. Dan juga Bapak Adri 

tidak akan menjual produknya dengan harga yang mahal, jadi dengan 

kualitas produk dan harga yang dijual bisa dibilang kompetitif dengan 

usaha yang lain. Dengan harga dan kualitas yang diberikan kepada 

konsumen maka akan menimbulkan kesetiaan konsumen dalam membeli 

produk Usaha Telur Ayam Kampung ini. Sebagaimana penuturan dari 

beberapa konsumen: 

Ibu Soku (Konsumen) mengatakan: 

 
55 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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“Kalau untuk harganya itu terjangkau, untuk kualitas telur ayam 

kampung. Jadi tidak murah tidak juga mahal.”56 

Cie Like (Konsumen) mengatakan: 

“Harga telur ayam kampung yang dijual oleh Bapak Adri itu sudah 

sesuai pasaran. Telur ayam kampung memang lebih mahal dari pada 

telur ayam lehorn, jadi untuk harga Rp.90.000/1 baki menurut cie like 

itu sudah pas untuk kualitas telur ayam kampung.”57 

Berdasarkan hasil pemaparan diatas, bahwa sudah jelas dalam 

penentuan harga harus diimbangi dengan kualitas produk yang diberikan. 

Begitupun dengan Usaha Telur Ayam Kampung ini. Dimana Usaha ini 

mempunyai harga tersendiri dengan kualitas produk yang diberikan 

kepada konsumen. Untuk harga telur ayam kampung sendiri sudah sesuai 

dengan harga kompetitif pasar dengan memberikan telur ayam kampung 

yang berkualitas kepada konsumen. 

c. Saluran Distribusi 

Adalah aktivitas dimana perusahaan melakukan penyaluran produk 

agar sampai ditangan konsumen. Sebagaimana yang dilakukan oleh Usaha 

Telur Ayam Kampung Salma sendiri. Berikut adalah penuturan dari 

Bapak Adri selaku pemilik Usaha Telur Ayam Kampung Salma terkait 

saluran distribusinya: 

“Untuk penyaluran produk saya lakukan secara langsung kepada 

konsumen mba, baik mereka datang di tempat saya ataupun saya 

salurkan di tempat mereka. Dan biasanya telur saya salurkan sendiri di 

tempat mereka. Kalau untuk ongkos kirim mba itu tergantung jarak 

dekatnya.”58 

 
 
56 Ibu Soku, Pemilik Kedai Kopi Jalan Roda, Catatan Lapangan, 18 September 2020 
57 Ci Like, Konsumen, Catatan Lapangan, 23 September 2020 
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Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa kalau saluran 

distribusi yang dilakukan oleh Usaha Telur Ayam Salma itu dilakukan 

secara langsung kepada konsumen, baik konsumen datang langsung 

ditempat penjualan ataupun disalurkan langsung ditempat mereka dengan 

dikenai ongkos kirim sesuai jarak. 

Kegiatan distribusi sangat penting bagi perusahaan, karena dengan 

pelayanan distribusi maka konsumen akan merasa puas terhadap produk 

yang diberikan dan itu akan memberikan nilai lebih bagi perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Adri 

ini, dimana dalam dalam menjalankan usahanya Bapak Adri lebih 

mengutamakan kepuasan konsumen dalam membeli produknya agar 

konsumen loyal terhadap produk yang diberikan. Seperti yang dirasakan 

oleh ibu soku selaku konsumen kedai warna warni jalan roda, 

mengatakan: 

“Telur ayam kampung yang di produksi oleh Bapak Adri itu 

pelayanannya sangat bagus. Misalnya Saya pesan hari ini, kalau ada 

stock telur pasti Bapak Adri akan antar hari itu juga. Begitupun 

sebaliknya, apabila telur kosong maka Bapak Adri akan mengabari 

saya kalau stock telur hari ini kosong, dan juga kalau telur ayam 

kampungnya rusak/busuk itu boleh di return. Jadi kalau dibilang puas 

atau tidak, itu saya puas.”59 

 

Seperti halnya yang dirasakan oleh konsumen ibu Like, beliau 

mengatakan: 

“Kalau pelayanan yang itu sangat baik. Karena sifat Bapak Adri juga 

yang ramah terhadap konsumen, jadi kamipun tidak sungkan apabila 

mau tanya-tanya lebih detail tentang telur ayam kampung.”60 

Bapak Adri membenarkan penjelasan di atas, beliau mengatakan: 

 
59 Ibu Soku, Pemilik Kedai Kopi Jalan Roda, Catatan Lapangan, 18 September 2020 
60 Ci Like, Konsumen, Catatan Lapangan, 23 September 2020 
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“Dalam menjalankan usaha tentu harus berikan pelayanan yang baik 

kepada konsumen. Karena dengan pelayanan yang baik maka 

konsumen akan puas dan loyal terhadap produk yang kita jual, 

sehingga mereka balik lagi untuk membeli produk kita. Saya juga 

menyediakan return barang apabila telur ayam kampung yang mereka 

beli ke saya ada yang rusak/busuk, tetapi sebelum saya kirim ke 

konsumen itu saya sortir dulu telur ayam kampungnya. Dan juga bagi 

konsumen yang datang langsung ke tempat saya itu mereka bisa sortir 

telur ayam kampung sendiri, dari kebanyakan konsumen tidak mau 

beli apabila telur ayam kampung ada kotoran ayam nya, jadi kalau ada 

kotoran ayam nya itu biasanya saya cuci dulu telurnya agar bersih.”61 

d. Promosi 

Promosi adalah aktivitas pemasaran yang sering digunakan oleh 

perusahaan untuk menarik minat konsumen terhadap produk yang 

dipasarkan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Adri dalam 

mempromosikan produknya, beliau mengatakan: 

“Dalam mempromosikan produk biasanya yang saya lakukan adalah 

dari mulut ke mulut dan tatap muka dengan konsumen secara langsung. 

Biasanya saya mempromosikan produk saya yaitu dengan mencari 

informasi dari supermarket dan pasar tradisional yang menyediakan telur 

ayam kampung untuk dijual dan kedai-kedai kopi yang menggunakan 

telur ayam kampung untuk dikonsumsi. Karena dengan begitu saya bisa 

berinteraksi dengan konsumen dan konsumen juga bisa melihat dan 

tertarik dengan produk yang saya pasarkan.”62 

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat kalau promosi yang dilakukan 

oleh Bapak Adri adalah dari mulut ke mulut dan tatap muka dengan 

konsumen secara langsung. Dan itu biasanya dilakukan dengan mencari 

informasi dari supermartket dan pasar tradisional serta kedai-kedai kopi 

yang menyediakan telur ayam kampung, baik untuk di jual ataupun untuk 

dikonsumsi. 

 
 
61 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
62 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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1. Data Produksi dan Penjualan Produk Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma di Kota Manado 

Semakin banyak pesaing maka semakin ketat pula persaingan dalam 

bebisnis, dan itu tidak membuat Bapak Adri berhenti begitu saja. Contohnya 

bisa dilihat dari jumlah produksi penjualan setiap tahunnya. Karena itu 

menjadi salah satu hal yang menonjol bagi perusahaan yang mampu bersaing 

dengan persahaan lain. Berikut ini adalah hasil produksi penjualan telur ayam 

kampung salma dari tahun 2017-2019: 

Data Produksi dan Penjualan Produk Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma Tahun 2017-2019 

No Harga Jual 

Telur Ayam 

Kampung/Baki 

 

Tahun 

 

Jumlah 

Produksi/Baki 

 

Total Penjualan 

1. Rp. 60.000 2017 7.200 Baki Rp. 432.000.000 

2. Rp. 75.000 2018 7.200 Baki Rp. 540.000.000 

3. Rp. 90.000 2019 9.600 Baki Rp. 864.000.000 

 Data Produksi Usaha Telur Ayam Kampung Salma63 

Berdasarkan table diatas bisa dilihat bahwa pada tahun 2017 jumlah 

produksi usaha telur ayam kampung salma sebanyak 7.200 baki dengan 

dengan harga jual Rp. 2000/butir dan total penjualan selama 1 tahun sebesar 

Rp. 432.000.000, sedangkan di tahun 2018 jumlah produksi usaha telur ayam 

kampung salma sebanyak 7.200 baki. Jumlah produksi pada tahun 2017-2018 

tidak mengalami kenaikan. Dikarenakan pada tahun 2018 harga jual telur 

ayam kampung naik menjadi Rp. 2.500/butir sehingga total penjualan pada 

tahun tersebut naik menjadi Rp. 540.000.000. Dan pada tahun 2019 jumlah 

 
 
63 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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produksi telur ayam kampung naik menjadi 9.600 baki dengan harga jual Rp. 

3000/butir dan total penjualan sebesar Rp. 864.000.000. Dari table di atas bisa 

dilihat efektivitas penjualan telur ayam kampung salma selama 3 tahun 

mengalami peningkatan. 

a. Presentase kenaikan dari Usaha Telur Ayam Kampung Salma 

terhadap jumlah produksi dan penjualan pada tahun 2017-2018 

Pada tahun 2017-2018 Usaha Telur Ayam Kampung mengalami kenaikan 

jumlah produksi dan penjualan. Berikut adalah datanya: 

Keterangan 2017 2018 2019 Presentase 

Produksi (baki) 7.200 Baki 7.200 Baki 9.600 Baki 33,3 % 

 

Keterangan 2017 2018 Presentase 

Penjualan Rp. 432.000.000 Rp. 540.000.000 41,6 % 

 

Keterangan 2018 2019 Presentase 

Penjualan Rp. 540.000.000 Rp. 864.000.000 60% 

 

Dari table diatas bisa dilihat bahwa jumlah produksi telur ayam 

kampung pada tahun 2017-2018 tidak mengalami kenaikan, tetapi pada 

tahun tersebut mengalami kenaikan pada penjualan sebesar 41,6%, 

Sedangkan pada tahun 2018-2019 mengalami kenaikan jumlah produksi 

sebesar 33,3%. Serta mengalami kenaikan pada penjualan telur ayam 

kampung sebesar 60%. 

2. Kendala yang dihapi Usaha Telur Ayam Kampung Salma dalam 

penerapan strategi pemasaran di Kota Manado 
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Dalam menjalankan sebuah usaha pasti ada kendala yang dihadapi oleh 

perusahaan. Begitupun usaha yang dijalankan oleh Bapak Adri. Sebagaimana 

dalam penuturan dari Bapak Adri sebagai berikut: 

“Untuk kendalanya pasti ada. Salah satunya adalah stock telur ayam 

kampung yang sering kosong mengingat banyak pesanan telur ayam 

kampung, terus harga telur ayam kampung yang sering berubah, dan juga 

keterlambatan telur ayam kampung dikarenakan pengiriman, dan semakin 

banyak pesaing dengan usaha yang sama. Itu semua adalah kendala yang saya 

alami sebagai pengusaha telur ayam kampung.”64 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kendala yang dialami 

oleh Bapak Adri selaku pemilik usaha telur ayam kampung yaitu dengan 

ketersediaan stock telur ayam kampung yang sering kosong, terus harga telur 

ayam kampung yang tidak menentu, dan juga keterlambatan telur ayam 

kampung dikarenakan pengiriman dari luar manado, dan banyaknya pesaing 

dengan usaha yang sama. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Menurut Sofyan Assauri, strategi pemasaran adalah rencana yang 

menyeluruh, terpadu dan menyatu dibidang pemasaran yang memberikan 

panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya 

tujuan pemasaran suatu perusahaan. Pada lokasi penelitian, setiap kegiatan 

yang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Dari pemaparan 

data hasil penelitian diatas dapat dijelaskan pembahasan tentang strategi 

pemasaran Telur Ayam Kampung Salma di Manado sebagai berikut: 

 

1. Penerapan Strategi Pemasaran di UKM Telur Ayam Kampung Salma 

di Manado. 

 
64 Bapak Adriand, Kelurahan Karame Kec Singkil, Catatan Lapangan, 15 September 2020 
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a. Strategi Produk (Product) Telur Ayam Kampung Salma di 

Manado 

Dalam konteks kualitas, Telur ayam kampung yang dijual oleh usaha 

ini, yaitu selalu memperhatikan secara komperhensif baik dari aspek 

penyotiran telur agar telur sampai ke tangan konsumen dalam keadaan 

baik. Apabila telur yang di terima oleh konsumen sudah busuk/rusak maka 

usaha ini akan mempertanggungjawabkan dengan return 

barang/menggantikan telur ayam kampung dengan telur yang batu. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar Usaha Telur Ayam Kampung Salma dapat 

menjamin kepuasan dari konsumen. Menjaga kualitas dari suatuu pproduk 

merupakan hal penting bagi setiap usaha. Ini sangat erat hubugannya 

dengan konsistensi yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. 

Dengan menjaga kualitas produk, maka pelanggan tentu tidak akan sangsi 

atas apa yang sudah dikeluarkan untuk barang atau jasa tertentu. Karena 

itu menjadi hal yang penting untuk tetap menjaga kualitas dari produk.65 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dita Putri Anggraini dkk. 

dengan judul Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kualitas produk 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan hal ini 

didukung dengan semakin baik dan semakin berkualitas suatu produk 

maka akan dapat menciptakan loyalitas pelanggan terhadap produk yang 

ditawarkan.66 Berdasarkan Hasil wawancara dengan para 

informan/partisipan dan observasi yang peneliti lakukan dilapangan, 

ditemukan bahwa dalam proses produksi yang dilakukan oleh Telur Ayam 

Kampung Salma memang sangat menjaga kualitas produknya untuk 

 
 
65 Tatay Sutari, ‘Service is Nothing’ (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), h.91. 
66 Dita Putri Anggraini “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan dan Loyalitas 

Pelanggan”, Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 37. 1 (01 Agustus 2016), h. 175-176 
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menjamin kepuasan dari konsumen. Dengan tetap menjaga kualitas 

produk sampai dengan saat ini Telur Ayam Kampung Salma memiliki 

banyak konsumen tetap dan banyak yang merasa puas dengan kualitas 

produk mereka. 

b. Strategi Harga (Price) Telur Ayam Kampung Salma di Manado 

Konsumen tidak hanya mencari produk dengan harga yang rendah, 

akan tetapi konsumen membeli suatu produk berdasarkan nilai dari produk 

itu sendiri. Untuk menyesuaikan harga harusdisesuaikan dengan produk 

yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Amstrong, strategi penentuan harga 

sebagi berikut: 

1) Strategi penetapan harga produk baru, yakni penetapan harga untuk 

meraup pasar dan penetapan harga untuk penetrasi pasar. 

2) Strategi penetapan harga bauran produk, yakni penetapan harga lini 

produk, penetapan harga produk pilihan, penetapan harga produk 

terkait, penetapan harga produk sampingan, dan penetapan harga paket 

produk 

3) Strategi menghadapi perubahan harga, yaitu mempelopori perubahan 

harga, bagaimana bereaksi terhadap perubahan harga. 67 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Verina dengan berjudul Model 

Dalam Strategi Penetapan Harga, dijelaskan bahwa ada dua faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam menetapkan harga, yakni faktor internal 

perusahaan dan faktor lingkungan eksternal. Faktor internal perusahaan 

mencakup tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, 

biaya, dan organisasi. Sedangkan faktor lingkungan eksternal meliputi 

sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan unsur-unsur lingkungan 

lainnya. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan 

 
67 Sarfilianty Anggriani, ‘Kewirausahaan’ (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 98. 
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dan observasi dilapangan, ditemukan bahwa penentuan harga jual telur 

ayam kampung oleh UKM Salma di Manado itu menyessuaikan dengan 

biaya produksi dan juga pengiriman dikarenakan telur ayam kampung 

dikirim dari luar kota. Adapun perbandingan harga itu relative lebih murah 

ketimbang dengan para pesaing yang lainnya. Dalam produksi telur ayam 

kampung, UKM Salma mengolah telur secara mandiri yaitu dengan proses 

pengemasasan dan penyajian yang bervariasi. Sehingga konsumen dapat 

memilih kemasan mana yang inin mereka beli dan itu tentu akan 

menghemat biaya. Strategi penetapan harga yang dilakukan oleh UKM 

Salma tergolong kedalam strategi penetapan harga baru, dimana pihak 

produsen melihat potensi pasar dengan menetapkan harga prodak untuk 

meraup pasar dan penetapan harga untuk penetrasi pasar. 

c. Strategi Promosi (promotion) Telur Ayam Kampung Salma di 

Manado 

Strategi promosi merupakan suatu kegiatan perencanaan yang 

membaurkan kegiatan periklanan (adversiting), penjualan personal 

(personal selling), promosi penjualan (sales promotion), publisitas dan 

hubungan masyarakat (publicity and public relation) dalam rangka untuk 

berkomunikasi kepada pelanggan tentang suatu produk dan 

mempengaruhinya dalam keputusan membeli.68 

 

 

Pelaksanaan strategi promosi dapat dilakukan dalam dua media, yaitu: 

 
 
68 Harmaizar Zaharuddin, ‘ Menggali Potensi Wirausaha’ (Bekasi: CV Dian Anugerah 

Prakasa, 2006), h. 89. 
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1) Media Tradisioanl disebut “offline” merupakan media promosi yang 

tidak menggunakan fasilitas internet, seperti media cetak, radio, 

televisi, billboard (bus, dipinggir jalan) dan sebagainya. 

2) Media baru “online” merupakan media promosi yang menggunakan 

fasilitas internet, seperti situs Web, E-mail, Portal, Vortal (portal 

vertical) dan sebagainya.69 

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada informan dan 

observasi dilapangan, ditemukan bahwa promosi yang dilakukan oleh 

UKM Salma ini yaitu masih secara offline. Dimana promosi yang 

digunakan adalah dari mulut ke mulut dan bertatap langsung dengan para 

konsumen serta mencari infomasi dari supermarket, pasar tradisonal, dan 

kedai-kedai kopi yang menyediakan telur ayam kampung untuk dijual 

kembali ataupun untuk di konsumsi. 

2. Analisis Strategi Pemasaran UKM Telur Ayam Kampung Salma di 

Manado 

Lingkungan internal merupakan lingkungan organisasi yang berada 

didalam organisasi tersebut dan secara langsung berdampak terhadap 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma di Manado. Adapun analisis 

lingkungan internal merupakan identifikasi terhadap faktor kendala yang 

dihadapi UKM Salma dalam meningkatkan daya saing UKM. 

1) Ketersedian Telur Ayam Kampung 

Ketersediaan produk merupakan faktor yang paling penting dalam 

kelancaran proses produksi. Dalam memperoleh bahan baku untuk telur 

ayam kampung Bapak Adri mengalami sedikit kesulitan karena stock telur 

 
 
69Harmaizar Zaharuddin, ‘Menggali Potensi Wirausaha’ (Bekasi: CV Dian Anugerah Prakasa, 

2006), h. 89.  
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ayam kampung yang minim ketika banyak permintaan dari konsumen 

sehingga menghambat proses penjualan. 

2) Harga 

Harga adalah sebagai penentu utama dalam menentukan minat 

konsumen serta sebagai penentu barang yang diproduksi. Dalam 

memproduksi telur ayam kampung sering kali menjadi kendala yang 

dihadapi oleh usaha telur ayam kampung Salma karena harga yang naik 

turun serta biaya produksi yang sering berubah. 

3) Pesaing 

Pesaing juga menjadi salah satu kendala dalam memasarkan produk. 

Pesaing bisa dibilang pengusaha yang memiliki usaha yang sama dalam 

memasarkan suatu produk untuk dijual. Beberapa pengusaha yang 

memiliki usaha yang sama yaitu telur ayam kampung baik yang ada di 

dalam kota maupun di luar kota mempunyai ciri khas masing-masing yang 

sudah mereka terapkan untuk usaha mereka sendiri. Seperti, cara 

menentukan harga, cara memasarkan produk, memberikan pelayanan, 

serta kualitas produk yang berbeda-beda setiap usaha.  

4) Keterlambatan pengiriman telur ayam kampung 

Keterlambatan pengiriman akan menghambat proses penjualan, karena 

dengan pengiriman barang yang lambat maka akan menjadi nilai minus 

bagi perusahaan di mata konsumen. Keterlambatan pengiriman barang di 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma karena telur ayam kampung yang 

diproduksi yaitu dari Gorontalo sehingga proses pengiriman menjadi 

lambat dikarenakan kota Manado dan Gorontalo cukup jauh sehingga 

harus menunggu beberapa jam agar barang sampai ke tangan Bapak Adri. 
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Dari Analisis aspek internal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 

beberapa kelemahan serta kekuatan yang dapat dijadikan bahan evaluasi bagi 

pihak UKM Salma agar dapat meng mengantisipasi kecenderungan dan 

kejadian yang berada diluar kendali pihak terkait. Analisis lingkungan 

eksternal bertujuan untuk mencari faktor-faktor yang dapat menjadi ancaman 

dan peluang bagi pihak UKM Salma, sehingga pihak terkait dapat 

menentukan langkah guna menghindari ancaman dan meraih kesempatan. 

3. Efektifitas Strategi Pemasaran Usaha Mikro Telur Ayam Kampung 

Salma di Kota Manado  

Dari table diatas dapat diketahui bahwa data produksi dan penjualan oleh 

Usaha Telur Ayam Kampung Salma dari tahun 2017-2019 megalami 

peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2017-2018 tidak 

mengalami kenaikan pada jumlah produksi, akan tetapi pada tahun tersebut 

hanya mengalami kenaikan pada penjualan sebesar 41,6%. Sedangkan pada 

tahun 2018-2019 mengalami kenaikan pada jumlah produksi sebasar 33,3% 

dan untuk penjualan sebesar 60%. 

Dari kenaikan jumlah produksi dan penjualan bisa dilihat bahwa Usaha 

Telur Ayam Kampung Salma mampu mengembangkan dan mempertahankan 

usahanya dari persaingan yang ketat. 

Kegiatan pemasaran yang dilakukan secara terus-menerus dapat 

menjadikan usaha tersebut menjadi lebih berkembang. Dengan kualitas 

produk yang semakin ditingkatkan maka mampu bersaing dengan perusahaan 

telur ayam kampung lainnya. Maka dari itu dapat disimpulkan dari data diatas 

adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh Usaha Telur Ayam Kampung 

Salma cukup efektif, karena melihat jumlah produksi dan penjualan produk 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan 

daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM) pada usaha telur ayam kampung 

Salma di Kota Manado itu sudah menggunakan strategi pemasaran yang bisa 

dikatakan sangat bagus. Karena dalam strategi pemasaran usaha telur ayam 

kampung Salma menggunakan beberapa strategi yaitu dengan melakukan 

segmentasi pasar, target pasar, posisi pasar dan bauran pemasaran untuk 

mempermudah serta melancarkan kegiatan pemasaran agar usaha telur ayam 

kampung Salma dapat bersaing dengan para pesaing yang memiliki usaha yang 

sama. 

Selain melakukan strategi pemasaran, usaha telur ayam kampung Salma juga 

mengalami beberapa kendala dalam kegiatan pemasarannya, yaitu ketersediaan 

telur ayam kampung yang minim. Harga tidak menetu, keterlambatan pengiriman 

telur ayam kampung dikarenakan telur ayam kampung diproduksi langsung dari 

Gorontalo sehingga mengalami kendala dalam pengiriman serta para pesaing 

yang memiliki usaha yang sama. 

B. Saran-Saran 

Semoga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi para pihak terkait dalam 

melakukan penelitian baik jurnal maupun skripsi. Dan bagi para pengusaha telur 

ayam kampung sangat diharapkan agar mampu meningkatkan daya saing terhadap 

produknya dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat serta kendala 

yang sudah diketahui maka akan mempermudah proses produksi dan pemasaran 

dimasa yang akan datang. Dan bagi para pengusaha yang bergerak dibidang yang 

sama namun belum bisa memproduksi telur ayam kampung semoga kedepannya 
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bisa memproduksi telur ayam kampung sendiri agar bisa mengontrol kualitas telur 

ayam kampung dengan mudah.  

. 
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