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BAB 1  

PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang dari penelitian, pokok permasalahan 

yang ada dalam penelitian, batasan masalah pada penelitian, tujuan dilakukan 

penelitian, dan sistematika penulisan penelitian. 

 Latar Belakang 1.1

Sebagai pemilik usaha mengatur suatu bisnis adalah hal yang penting agar 

bisnis dapat berjalan dengan baik, mendapatkan pemasukan yang optimal dan 

terus berkembang. Suatu bisnis yang berkembang tentunya dapat bersaing dengan 

perusahaan sejenis lainnya yang menuju pada keunggulan suatu perusahaan dalam 

bisnis tersebut. Tanpa adanya keunggulan dari suatu perusahaan, maka 

pemasukan atau jumlah penjualan perusahaan akan menurun. Agar hal ini tidak 

terjadi, dibutuhkan suatu strategi yang dapat diterapkan di dalam perusahaan 

dengan baik dan tepat untuk menunjukkan keunggulan perusahaan.  

PT. Jasmine Jaya Abadi adalah suatu usaha yang bergerak pada usaha 

produksi baju promosi dalam bentuk kaos, kemeja, polo, baju dri-fit, dan produk 

berbahan dasar kain. Tempat kerja PT. Jasmine Jaya Abadi berada di Jelambar 

yang memiliki lokasi dekat dengan keperluan bahan dan jasa seperti bahan dasar 

kain, jasa sablon, jasa potong sehingga memudahkan kegiatan operasional dari 

perusahaan. PT. Jasmine Jaya Abadi merupakan salah satu pelaku bisnis konveksi 

lama, namun jika dilihat dari data penjualan selama tiga tahun terakhir dapat 

terlihat adanya fluktuasi penjualan. Pada tahun ini ada penurunan penjualan 
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sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan dalam setahun terakhir. Jika 

dilihat dari jumlah produk yang terjual, penjualan lebih didominasi oleh 

konsumen (B2B).  

Mayoritas produk PT. Jasmine Jaya Abadi yang terjual kepada konsumen B2B 

dimana ada konsumen sebagai end user seperti perusahaan konsumen 

menggunakan produk akhir untuk acara, ada juga konsumen sebagai reseller. 

Produk kaos lebih diminati oleh konsumen sehingga jumlah penjualan kaos sangat 

banyak jika dibandingkan dengan penjualan kemeja. Tidak adanya penerapan 

strategi yang dapat menstabilkan penjualan secara terus menerus menyebabkan 

dapat adanya penurunan penjualan. Dengan adanya formulasi strategi perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan penjualan yang terutama kepada konsumen B2B 

selama ini. 

 

 Pokok Permasalahan 1.2

PT. Jasmine Jaya Abadi merupakan perusahaan yang sudah berjalan lama 

pada bidang garmen mengalami tren penjualan yang fluktuatif selama hampir tiga 

tahun terakhir yang dapat mengalami penurunan kapanpun pada penjualan 

konsumen B2B (bussiness to bussiness). 

 Tujuan 1.3

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan usulan strategi 

pengembangan bisnis agar PT. Jasmine Jaya Abadi dapat meningkatkan penjualan 

terutama pada konsumen B2B dengan analisis SWOT. 
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 Batasan Masalah 1.4

Penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan data penjualan untuk 

konsumen B2B dari Januari 2017 hingga september 2019. 

 Sistematika Penulisan 1.5

Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan 

laporan tugas akhir: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Pada Bab ini berisi latar belakang dari penelitian, permasalahan, rumusan 

masalah dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir serta sistematika penulisan. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian 

laporan tugas akhir seperti teori marketing mix perusahaan, teori strategi 

manajemen, teori faktor evaluasi internal dan eksternal (IFE/EFE), teori analisis 

SWOT, dan teori Business Model Canvas. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan tahapan dan pendekatan yang dilakukan dalam penulisan 

laporan dari awal yaitu studi pendahuluan, identifikasi masalah, studi pustaka, 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan 

dan saran. 

BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini akan bersikan pengumpulan data yang akan diolah, dilakukan dengan 

beberapa cara seperti wawancara dengan pemilik perusahaan dan responden 

terkait dengan pertanyaan kuesioner yang sudah disebarkan, dan data-data yang 
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didapat langsung dari pemilik perusahaan untuk mengetahui keadaan perusahaan 

saat ini. Kemudian data akan diolah dalam pembuatan IFE dan EFE matriks. 

BAB 5 ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan mengenai analisis matriks IFE dan EFE, analisis SWOT, 

Bisnis Model Kanvas dan usulan strategi bisnis dengan matriks SWOT. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada akhirnya laporan akan ditutup dengan kesimpulan dan saran dari 

analisis yang sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


