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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 Perkembangan pariwisata dunia saat ini kian mendapat perhatian dan sorotan 

yang signifikan dan menjadi hal penting bagi setiap negara dan kalangan industri 

pariwisata, khususnya Indonesia. Pengertian pariwisata menurut   (Marpaung & 

Bahar, 2002, p. 40) adalah suatu perjalanan yang dilaksanakan orang untuk 

sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain 

meninggalkan lokasinya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud 

bukan untuk bekerja atau mencari nafkah di lokasi yang di datangi, tapi semata-

mata untuk menikmati kegiatan pertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi 

keinginan beraneka ragam  

 Salah satu provinsi yang berpotensi besar di bidang pariwisata adalah Jawa 

Barat, karena Jawa Barat merupakan provinsi yang padat penduduknya. Bandung 

merupakan kota yang tidak hanya menyajikan wisata alam yang begitu indah, 

namun di kota ini menyajikan wisata kuliner yang beragam, sehingga banyak 

tempat wisata kuliner yang dapat  dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun 

wisatawan mancanegara. Peluang usaha kuliner di Bandung memberikan 

kesempatan pada pengusaha-pengusaha kecil untuk bisa mengembangkan 

usahanya menjadi lebih baik. Maraknya pengusaha yang membuka usaha di Kota 

Bandung membuat Bandung menyajikan berbagai macam jajanan kuliner baik 

dari usaha kaki lima hingga yang berstandar bintang lima 

 Usaha Kecil Menengah merupakan wadah untuk para pengusaha yang akan 

memulainya dari kecil, karena UKM merupakan penggerak perekonomian 

masyarakat, dengan memulai dari usaha yang kecil para pengusaha diharapkan 

bisa mengembangkan usahanya menjadi usaha yang lebih baik dan lebih besar 

keuntungan yang didapatkan. Untuk mengembangkan usaha tentunya tidak mudah 

untuk itu perlu adanya pengetahuan faktor external dan internal dalam perusahaan 

itu sendiri. 
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 Bandung memiliki berbagai jenis wisata kuliner, dari mulai hidangan pembuka 

hidangan utama, hidangan penutup, minuman hingga cemilan tersedia di 

Bandung. Bandung juga memiliki pengusaha dibidang kuliner yang saling 

bersaing, para pengusaha bersaing membangun usaha kecil menengah untuk 

menjadi pengusaha yang sukses di Bandung. Salah satu usaha kecil yang ada di 

Bandung adalah Todays Doughnut di Jl. Selontongan No 20C. Usaha ini  

memproduksi donat sendiri dan sudah beroperasi sejak tahun 2013. Hal yang tidak 

mudah untuk mempertahankan dan menjaga kepercayaan konsumen agar tetap 

menjadi pelanggan setia dan hingga kini usaha Donat masih bertahan dengan 

memiliki konsumen yang loyal dan selalu kembali lagi untuk membeli donat 

disini. 

 Donat di kota Bandung memiliki daya tarik tersendiri, karena donat bisa 

dijadikan sebagai hidangan pembuka, hidangan penutup, cemilan bahkan bisa 

menjadi hadiah untuk seseorang pada moment terntentu karena donat sudah 

dimodifikasi sekian uniknya untuk menarik perhatian konsumen. Di Bandung 

memang sudah banyak penjual donat mulai dari penjual donat keliling, kedai 

donat hingga donat yang sudah memiliki merek dikalangan masyarakat. Dari 

sekian banyak penjual donat, hanya ada beberapa penjual donat yang bertahan dan 

berkembang lalu  memiliki pelanggan setia, salah satunya yaitu Todays Doughnut. 

Sesuai dengan namanya usaha ini menjual donat dengan berbagai jenis pilihan, 

berikut daftar menu yang ada di Todays Doughnut ; 

 

Tabel 1.1 Daftar Menu Todays Donat 

No MENU PRICE 

1 Doughnut Alfabet Rp 45.000/ lusin 

2 Donat Custom Rp 45.000/ lusin 

3 Donat Animal  Rp 40.000/ lusin 

4 Donat Satuan  Rp 4.500/Pcs 

5 Big Doughnut 16 Cm Rp 35.000/ Pcs 

Sumber: (Todays Doughnut 2017)
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Berdasarkan Tabel 1.1 merupakan harga yang ditawarkan Todays Doughnut, 

harga yang terjangkau untuk semua kalangan dan harga yang ditawarkan berada 

dibawah rata-rata dari Donat yang terkenal. 

 

Tabel 1.2 Omset Todays Doughnut 

2014 2015 2016

JANUARI 5,738,000.00Rp               4,836,000.00Rp                  7,639,000.00Rp                    

FEBRUARI 3,253,500.00Rp               2,945,500.00Rp                  9,047,000.00Rp                    

MARET 3,337,000.00Rp               5,269,000.00Rp                  12,456,500.00Rp                  

APRIL 4,183,500.00Rp               6,045,000.00Rp                  14,367,000.00Rp                  

MEI 4,835,000.00Rp               7,967,000.00Rp                  8,702,000.00Rp                    

JUNI 3,138,300.00Rp               6,358,000.00Rp                  9,746,000.00Rp                    

JULI 1,672,000.00Rp               3,511,000.00Rp                  5,958,000.00Rp                    

AGUSTUS 3,632,000.00Rp               7,376,500.00Rp                  8,493,300.00Rp                    

SEPTEMBER 4,385,500.00Rp               8,291,000.00Rp                  9,908,900.00Rp                    

OKTOBER 6,319,000.00Rp               8,172,000.00Rp                  14,517,900.00Rp                  

NOVEMBER 1,966,500.00Rp               11,135,500.00Rp                12,411,000.00Rp                  

DESEMBER 7,279,500.00Rp               9,493,000.00Rp                  6,169,000.00Rp                    

BULAN

RATA-RATA  

PER BULAN

4,144,983.33Rp            6,783,291.67Rp               

OMSET

 Rp                9,951,300.00 

 

Sumber: (Todays Doughnut 2017) 

 

Rp-

Rp2,000,000.00 

Rp4,000,000.00 

Rp6,000,000.00 

Rp8,000,000.00 

Rp10,000,000.00 

Rp12,000,000.00 

Rp14,000,000.00 

Rp16,000,000.00 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 

Gambar 1.1 Grafik Omset Todays Doughnut 

Sumber: (data diolah oleh penulis, 2017) 
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Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa data omset di Todays Doughnut 

mengalami peningkatan pada tahun 2015 namun pada tahun tersebut tetap terjadi 

kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan pada setiap bulannya. Terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan pada bulan November tahun 2015 berada pada 

omset sebesar Rp 11,135,000,- namun tidak menutup kemungkinan pada bulan 

yang akan datang bisa terjadi kenaikan atau bahkan penurunan. Bulan Juli pada 

tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan yang sangat drastis disebabkan oleh 

kurangnya operasional saat bulan ramadhan, perlu adanya strategi yang dapat 

menanggulangi agar tidak terjadi penurunan yang drastis pada tahun yang akan 

datang. Menginjak usaha di tahun 2016 Todays Doughnut mengalami kenaikan 

omset yang signifikan setiap bulannya, namun tetap terjadi penurunan di bulan-

bulan tertentu. Terjadi peningkatan rata-rata di tahun 2016 senilai Rp 9.951.300 

setiap bulan. 

Target penjualan yang diharapkan Todays Doughnut adalah sebanyak 35 lusin 

setiap harinya namun hingga saat ini target tersebut belum terealisasikan, karena 

penjualan yang terjadi hingga saat ini berkisar 5-10 lusin setiap harinya. Tidak 

mudah untuk mempertahankan usaha Todays Doughnut ini, sebab masih terdapat 

pesaing-pesaing yang memiliki merek lebih terkenal dan penjual donat baru yang 

bermunculan. Penjualan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, pemasaran yang 

kurang maksimal serta fasilitas sarana dan prasarana dalam proses produksi 

menjadi salah satu hambatan yang dirasakan pihak Todays Doughnut ini.  

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mahesa selaku manager toko, beliau akan 

selalu berusaha memaksimalkan kelebihan lalu meminimalisir kekurangan dan 

mengoptimalkan peluang yang ada untuk menghindari ancaman yang akan terjadi, 

dengan menyusun strategi untuk mempertahankan penjualan di Todays Doughnut 

ini. Strategi yang direncanakan belum terlaksanakan secara maksimal, untuk itu 

diperlukan strategi yang efektif dan efisien untuk mengembangkan usahanya.  

Merencanakan strategi yang efektif dan efisien dilakukan dengan 

mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.  
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Perumusan strategi yang tepat diharapkan dapat membantu Todays Doughnut 

dalam mengatasi ancaman dan merebut peluang yang ada dengan 

mengoptimalkan kekuatan yang dimilikinya. Dengan begitu, usaha diharapkan 

dapat  unggul dalam bersaing dan tentunya dapat memiliki karyawan yang 

berkualitas. 

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut penulis maka perlu diteliti faktor-

faktor internal dan eksternal Todays Doughnut untuk merumuskan strategi yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan volume penjualan  Todays Doughnut ini, maka 

penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan judul “ANALISIS 

STRATEGI PEMASARAN PADA TODAYS DOUGHNUT DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan beberapa 

permasalah sebagai berikut; 

1. Apa faktor internal yang menjadi kekuataan dan kelemahan Todays 

Doughnut? 

2. Apa faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman Todays 

Doughnut? 

3. Bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan 

Todays Doughnut? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor internal yang dilihat dari kekuatan dan 

kelemahan Todays Doughnut. 

2. Untuk mengetahui faktor eksternal yang merupakan peluang dan ancaman 

bagi Todays Doughnut. 

3. Untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan volume 

penjualan bagi Todays Doughnut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Ilmiah 

Hasil penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memperluas 

wawasan mengenai kajian ilmu manajemen kepariwisataan khususnya 

manajemen strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT yang 

signifikan terutama di industri kuliner. 

b. Keguanaan Praktis 

Hasil peniltian ini diharapkan menjadi masukan untuk Todays Doughnut 

untuk menentukan strategi yang tepat untuk memasarkan usahanya dengan 

menggunakan  analisis SWOT, adapun hasil penilitian ini hanya berupa 

rekomendasi, untuk pelaksanaanya diserahkan sepenuhnya kepada 

perusahaan. 

 

 


