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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Seiring perkembangan dunia usaha sekarang ini, pertumbuhan di bidang 

perekonomian baik jasa ataupun sektor industri berkembang dengan sangat pesat. 

Untuk dapat terus bertahan dalam industri dan mencapai tujuan yang diharapkan, 

salah satu faktor kunci yang perlu diperhatikan adalah pengembangan keunggulan 

bersaing perusahaan. Perusahaan dipaksa untuk bersaing agar tidak kalah dalam 

persaingan maka perusahaan harus menetapkan startegi pemasaran yang tepat 

sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. 

 

Keunggulan bersaing  merupakan suatu keunggulan yang dapat memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan dan hanya sedikit perusahaan lain yang dapat melakukan 

tindakan serupa. Untuk bisa menciptakan keunggulan bersaing dalam bidang 

usahanya, perusahaan diharapkan dapat menggunakan perangkat-perangkat yang 

dimilikinya agar dapat menjadi kunci keberhasilan dalam memenangkan 

persaingan. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya mampu mengintegrasikan 

strategi dan berbagai sumber daya yang dimiliki dalam rangka penciptaan 

keunggulan bersaing. 
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Namun tidak hanya itu, membangun dan memelihara keunggulan bersaing  juga 

menuntut perusahaan untuk belajar dan beradaptasi jauh lebih cepat agar dapat 

membedakan dirinya dari pesaing. Oleh karena itu, maka faktor perubahan 

lingkungan dan perkembangan teknologi turut menjadi salah satu kunci 

kesuksesan yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Dengan demikian, 

manajemen perusahaan dapat mengarahkan kompetensinya seiring dengan 

perubahan lingkungan usahanya. 

 

Propinsi Lampung mempunyai potensi yang cukup besar dalam bidang pertanian. 

salah satu usaha kecil menengah hasil sektor pertanian yang memiliki prospek 

sangat potensial untuk dikembangkan di propinsi Lampung adalah usaha 

pembuatan kripik pisang. Saat ini indusrti keripik pisang sudah menjadi industri  

UKM (Usaha Kecil Menengah) yang cukup membanggakan di propisnsi 

Lampung. Industri usaha kecil seperti keripik pisang ini seringkali dipandang 

sebagai bagian yang terbelakang dari struktur ekonomi, bersifat tradisional, dan 

tidak punya potensi untuk menyumbang pada pertumbuhan ekonomi. Pandangan 

seperti ini tidak sepenuhnya benar karena beberapa pihak beranggapan bahwa 

kombinasi yang tepat antara industri kecil, industri menengah dan industri besar 

dapat melahirkan struktur ekonomi yang paling produktif. 

 

Pada dasarnya industri usaha kecil dihadapkan pada persaingan yang lebih ketat 

sehingga harus mampu menghasilkan produk atau jasa yang memiliki daya saing 

tinggi dalam usaha memenangkan pangsa pasar, sekaligus menghindari market 

misses. Untuk itu dibutuhkan pengembangan yang tepat bagi usaha kecil 

menengah, melalui perbaikan kinerja yang mampu meningkatkan daya saing dan 
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pangsa pasar, dan juga sesuai dengan karakteristik UKM dengan segala 

keterbatasannya. Usaha-usaha dalam skala kecil ini biasanya mengalami 

keterbatasan baik dalam modal maupun pengembangan usaha. Keterbatasan 

modal membuat para pengusaha kecil kurang dapat mengembangkan variasi 

produk, karena sedikitnya teknologi yang digunakan sehingga dalam jangka 

panjang kebanyakan konsumen akan merasa bosan dengan produk yang sama. 

Industri UKM keripik pisang sendiri mempunyai banyak varian rasa untuk 

memperkaya variasi produknya. 

 

Keripik pisang merupakan makanan yang terbuat dari pisang yang diiris tipis 

kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Kripik 

pisang ini banyak di sukai oleh masyarakat dan dijadikan snack karna selain 

rasanya enak dari segi harga juga dapat di jangkau oleh semua kalangan sehingga 

masyarakat dapat memperolehnya dengan mudah. Dipilihnya usaha keripik pisang 

sebagai objek yang akan diteliti pada penelitian ini dikarenakan usaha keripik 

pisang merupakan sektor industri yang menjadi andalan untuk oleh-oleh has 

daerah Lampung. Sampai hari ini jika berkunjung ke bandar lampung yang di cari 

orang sebagai oleh oleh pertama adalah keripik pisang. Karena itu maka keripik 

pisang  merupakan produk olahan yang banyak di temukan di bandar lampung. 

Permintaan akan keripik pisang hususnya di Kota Bandar Lampung cukup tinggi. 

Hal ini mendorong para pengusaha untuk membuka bisnis UKM kripik pisang. 

Dari sejumlah pelaku indrusti kecil menengah keripik pisang di Bandar Lampung, 

mayoritas berkumpul di Gang PU yang berada di Jalan Z.A. Pagar Alam yang 

merupakan jalan utama menuju pusat kota. Hal ini yang menjadikan kawasan 



4 
 

sentra industri keripik Lampung sebagai pusat penjualan keripik pisang di Bandar 

Lampung. Saat ini Ada terdapat 30 produsen keripik dan 48  toko. Daftar nama-

nama produsen keripik pisang di Kawasan sentra industri keripik Lampung 

terdapat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Produsen Keripik Pisang Di Kawasan Sentra Industri Keripik 

Lampung 
No. Produsen kripik 

 
Jumlah toko 

1.  Aneka Keripik Mahkota 3 

2.  Aneka Keripik Askha Jaya 5 

3.  Aneka Keripik Singgah Pai 1 

4.  Aneka Keripik Firman 3 

5.  Oleh oleh Keripik Has Lampung 1 

6.  Toko Rojo Keripik 1 

7.  Aneka Keripik Nabila 1 

8.  Aneka Keripik Roy Yan 1 

9.  Aneka Keripik Putri Jaya 3 

10.  Toko Fathan Mandiri 1 

11.  Toko Enggal Jaya 1 

12.  Toko Karya Mandiri 2 

13.  Toko Arema Jaya 2 

14.  Toko Nyoto Roso 1 

15.  Aneka Keripik Dua Darai 2 

16.  Aneka Keripik Salam Family 1 

17.  Aneka Keripik Wisa 1 

18.  Aneka Keripik Ridho Jaya 1 

19.  Aneka Keripik Nisa 1 

20.  Toko Roso 1 

21.  Toko Rizka 1 

22.  Toko Zom.Zom Family 1 

23.  Toko Ibu Mery 3 

24.  Toko Fino 3 

25.  Toko Cesy Lia 2 

26.  Toko Vagiman 1 

27.  Toko Suhery 1 

28.  Toko Alinda 1 

29.  Toko Shinta 1 

30.  Toko Perman 1 

Sumber : Data Primer Diolah 2014 

 

Kawasan sentra industri keripik Lampung berkembang sejak 2006. Namun, cikal-

bakalnya ada sejak 1996, dahulu daerah ini dikenal produksi keripik singkong. 
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Saat itu,perajin masih menjalankan keripik dengan berkeliling kota. Lambat laun 

mereka menciptakan pasar sendiri dan mulai membuka toko, mengembangkan 

berbagai produk dan variasi ras. Usaha mulai bertumbuh dan menciptakan 

lapangan kerja baru. 

Letak kawasan sentra industri keripik Lampung yang berada di Jalan Z.A. Pagar 

Alam yang berada di tengah pusat kota menjadikan tempat ini ramai di kunjungi 

masyarakat lampung maupun luar Lampung yang berkunjung ke Lampung. Selain 

di Bandar Lampung keripik pisang juga dapat di temukan di beberapa Kota 

Lampung diantaranya di teluk dan di panjang. Untuk melakukan pemasaran 

keripik pisang ke masyarakat maka industri keripik Lampung harus memiliki 

strategi yang lebih unggul di banding strategi produk pesaingnya. 

Suatu perusahaan harus menetapkan  secara matang strategi persaingan 

perusahaannya. Strategi yang harus dilakukan dalam upaya mencapai target 

pemasaran dimulai dari dalam perusahaan. Salah satu bentuk strategi persaingan 

yang dapat diambil dan digunakan adalah strategi diferensiasi produk. 

Diferensiasi produk adalah Salah satu strategi perusahaan untuk membedakan 

produknya terhadap produk pesaing (Kotler, 2007). Tindakan yang dapat 

dilakukan perusahaan dalam memenangkan persaingan dipasar melalui 

diferensiasi produk dengan merancang seperangkat perbedaan dalam hal konten, 

konteks dan infrastruktur (Hermawan, 2014). Diferensiasi produk merupakan 

salah satu dari strategi dan aktivitas taktis yang paling penting dan harus sering 

dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan (Nyman, 2001). 
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Strategi diferensiasi dapat menghasilkan posisi diferensiasi dalam persepsi 

pelanggan atas nilai yang ditawarkan dan menghasilkan keunggulan bersaing 

yang spesifik (Ferdinand, 2003). Keunggulan bersaing merupakan posisi unik 

yang dikembangkan perusahaan dalam menghadapi para pesaing. Dalam hal ini, 

keunggulan hanya dapat dicapai dengan pengembangan strategi diferensiasi yang 

jelas dan favorable dari para pesaingnya. Berhasil tidaknya suatu perusahaan 

dalam mencapai keunggulan bersaing dipengaruhi oleh strategi bersaing 

perusahaan (Fuad, 2003). 

 

Selain menjadi oleh-oleh has Lampung yang cukup terkenal industri keripik 

pisang tentu juga akan menginginkan laba yang di dapat dari penjualanya dengan 

cara membuat pelanggan puas dengan rasa keripik pisang yang di ciptakan. Untuk 

memperoleh laba maka indutri keripik pisang harus meninggatkan volume 

penjualannya dan tetap memperhatikan tinggat pertumbuhan penjualan serta 

tinggat pertumbuhan pelanggan. Dengan demikian maka diperlukan strategi 

perusahaan yang mampu menciptakan suatu perusahaan yang produknya mampu 

tetap unggul dalam bersaing terhadap produk pesaing lainya. 

Strategi perusahaan selalu diarahkan untuk menghasilkan kinerja pemasaran yang 

baik dan juga kinerja keuangan yang baik. Kinerja pemasaran merupakan faktor 

yang seringkali di gunakan untuk mengukur dampak dari strategi yan di terapkan 

perusahaan (Ferdinand, 2000). Perusahaan yang mampu menciptakan keunggulan 

bersaing akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan perusahaan lainya karena 

produknya akan tetap diminati pelanggan. 
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Keunggulan bersaing yang diperoleh dari staregi diferensiasi diharapkan dapat 

menghantarkan perusahaan menghasilkan kinerja pemasaran yang baik 

(Ferdinand, 2003). Strategi diferensiasi dan kinerja pemasaran akan menjadi 

instrumen yang baik untuk mencapai keunggulan bersaing dalam perusahaan. 

Kinerja pemasaran merupakan konsep untuk mengukur prestasi pasar atas suatu 

produk. Oleh karena itu strategi diferensiasi produk dapat menjadi salah satu 

perhatian utama setiap perusahaan melalui kinerja pemasaran untuk menciptakan 

keunggulan bersaing. 

  

Dari berbagai macam diferensiasi produk yang di ciptakan oleh industri keripik 

pisang untuk membedakan produknya dari produk pesaing yang ahirnya 

mempengaruhi kinerja pemasaran untuk menciptakan keunggulam dalam bersaing 

maka peneliti ini akan mebahas “PENGARUH DIFERENSIASI PRODUK 

MELALUI KINERJA PEMASARAN UNTUK MENCAPAI 

KEUNGGULAN BERSAING”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar pengaruh diferensiasi produk terhadap kinerja pemasaran? 

2. Seberapa besar pengaruh kinerja pemasaran terhadap keunggulan bersaing? 

3. Seberapa besar pengaruh diferensiasi produk terhadap keunggulan bersaing 

melalui kinerja pemasaran? 
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1.3 Tujuan penelitian 

 

 

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di kemukakan sebelumnya, maka 

tujuan enelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh diferensiasi 

produk terhadap keunggulan bersaing. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh kinerja 

pemasaran terhadap keunggulan bersaing. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa besar pengaruh diferensiasi 

produk terhadap keunggulan bersaing melalui kinerja pemasaran. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara Praktis dan Teoristis. 

 

1. Praktis 

Penelitian ini berguna untuk menjadi bahan pertimbangan secara ilmiah 

yang dapat di manfaatkan oleh manajemen untuk mengambil keputusan 

yang bermanfaat bagi perusahaan terutama dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing diantara sesama produk pesaing lainya. 

2. Teoritis 

Penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk menerapkan teori-teori dan 

mengembangkan hipotesis-hipotesis dari hipotesis yang telah diteliti 

sebelumnya sehingga dapat memberikan kontribusi dalam mendukung dan 

menegakkan hipotesis dan teori-teori yang telah ada. 

 


