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BAB V  

PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini peneliti akan menyajikan beberapa uraian pembahasan yang 

sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti 

akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Data-data yang diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam 

serta dokumentasi sebagaimana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis 

data kualitatif yang kemudian diidentifikasikan agar sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan. Pengamatan wawancara telah dilaksanakan yaitu 

mengumpulkan data mengenai strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian di CV. Jati Mulya Kauman Tulungagung. 

A. Pelaksanaan strategi pemasaran dalam meningkatkan keputusan 

pembelian  produk di Kauman Tulungagung 

Pelaksanaan kegiatan usaha  CV. Jati Mulya  Kauman Tulungagung 

juga telah menerapkan strategi pemasaran khususnya yaitu strategi bauran 

pemasaran yang terdiri dari produk, lokasi, harga dan promosi.  

a. Produk 

Produk merupakan kombinasi “barang dan jasa” yang ditawarkan 

kepada pasar.136 Adapun cara penawaran produk yang dilakukan oleh 

CV. Jati Mulya Kauman Tulungagung Adalah: 

1) Menjelaskan keunggulan produk 

                                                           
136 Basu Swasta dan Irawan, Manajemen Pemasaran Modern. (Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2005), hlm. 5 
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Dalam melaksanakan penawaran produk kepada calon 

konsumen, CV. Jati Mulya menggunakan metode penjelasan 

terlebih dahulu terkait keunggulan produk-produknya bila 

dibandingkan dengan produk industri mebel lain. Adapun 

keunggulannya yaitu Mebel CV. Jati Mulya memproduksi barang 

berbahan kayu Jati yang berkualitas, dikerjakan oleh tangan-tangan 

terampil sehingga produk yang dihasilkan halus dipadukan dengan 

keterampilan seni ukir yang dimiliki pegawai CV. Jati Mulya yang 

belum tentu dimiliki oleh produsen lain. Menurut Henard dan 

Szimanski keunggulan kompetitif produk adalah superioritas dan 

atau pembedaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran 

kompetitor.137 Diharapkan dengan menjelaskan kelebihan produk 

dibandingkan kompotitor akan dapat meningkatkan keputusan 

pemembelian produk di CV. Jati Mulya. 

2) Produk yang beragam 

Barang yang diproduksi oleh CV. Jati mulya pun beragam 

tidak hanya terbatas pada meja dan kursi saja. Tempat tidur, hiasan 

dinding, figura, seni ukir barongan, patung dari kayu jati, dan lain 

sebagainya mampu diproduksi. Selain itu CV. Jati Mulya juga 

melayani pesanan mebel dengan model sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Menurut Fandy Tjiptono variasi/keberagaman produk 

cocok dipilih apabila perusahaan bermaksud memanfaatkan 

                                                           
137 Henard, D.H dan Szymanski, “Journal of Marketing Research” dalam D.M., 2001, 

Journal of marketing research vol. XXXVIII august. 
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fleksibilitas produk sebagai strategi bersaing dengan para produsen 

misal produk-produk standar.138  

3) Produk yang berkualitas 

Selain produknya yang beragam, kualitas produk yang 

dihasilkan CV. Jati Mulya berkualitas bagus. Dikerjakan oleh 

sumber daya manusia yang ahli dibidangnya sehingga produk yang 

dihasilkan halus dan rapi. Bahan baku yang digunakan juga kayu 

jati yang berkualitas.  Menurut Fandy Tjiptono, kualitas produk 

adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk 

yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.139 Maka dapat 

disimpulkan tujuan  CV. Jati Mulya menciptakan produk yang 

berkualitas yaitu untuk memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. Pelanggan yang yang merasa harapannya terpenuhi 

diharapkan akan merasa puas akan produk CV. Jati Mulya dan 

akan melakukan keputusan pembelian kembali. 

b. Tempat 

Tempat adalah hal yang penting bagi para konsumen. Tempat 

mengacu pada penyediaan produk bagi konsumen untuk 

mengaksesnya. Tempat identik dengan distribusi. Berarti hubungan di 

mana CV. Jati Mulya harus bermarkas dan melakukan operasi atau 

kegiatannya. CV. Jati Mulya berada di dusun Patik Reco, RT 03 RW 

07 desa Jatimulyo kecamatan Kauman kabupaten  Tulungagung Jawa 

                                                           
138 Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran. Edisi 3.(Yogyakarta: Andi Offset, 2008), Hal. 

435 
139 Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, ( Yogyakarta : Andi Offset, 2009), Hal. 51 
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timur. Karena lokasinya yang terbilang cukup jauh dari pusat kota 

Tulungagung, maka CV. Jati Mulya menerapkan beberapa strategi 

diantaranya: 

1) Kerjasama dengan Toko Mebel 

Selain menjual langsung kepada konsumen, CV. Jati Mulya 

juga bekerja sama dengan toko-toko Mebel di area Tulungagung 

maupun luar Tulungagung. Yaitu CV. Jati Mulya menitipkan 

sebagian produknya di toko-toko mebel tujuannya untuk 

memperkenalkan produk CV. Jati Mulya kepada calon konsumen 

di berbagai wilayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

saluran distribusi produk CV. Jati Mulya selain menjual produk 

langsung kepada konsumen, CV. Jati Mulya juga menggunakan 

perantara (marketing channel) yaitu dengan kerjasama dengan 

toko-toko Mebel. Sesuai menurut Tjiptono (dikutip dari kotler) 

bahwa terdapat tingkatan-tingkatan dalam saluran distribusi 

berdasarkan jumlah perantara di dalamnya.140 

2) Pemerataan yang baik serta fasilitas yang baik 

Aktivitas penjualan produk karyawan CV. Jati Mulya tidak pilih-

pilih lokasi dalam pendistribusian, dengan sarana dan prasarana 

yang lengkap yang telah disediakan oleh CV. Jati Mulya sehingga 

aman bagi konsumen dan pihak CV Jati Mulya. Strategi distribusi 

penting dalam upaya perusahaan melayani konsumen tepat waktu 

dan tepat sasaran. Keterlambatan dalam penyaluran mengakibatkan 

                                                           
140 Tjiptono, F. Strategi Pemasaran..., Hal. 187  
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perusahaan kehilangan waktu dan kualitas barang serta diambilnya 

kesempatan oleh pesaing.141 

c. Harga 

1) Harga sesuai dengan kualitas 

Penentuan suatu harga pada produk di CV. Jati Mulya di 

sesuaikan dengan kualitas bahan baku yang digunakan dan biaya 

produksi yang dikeluarkan, namun tetap bisa dijangkau oleh 

masyarakat khususnya kalangan menengah keatas. Dalam 

penetapan harga ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian 

dari Rizqi Mahesti (2016) dengan objek penelitian pada Batik 

Asky Pekalongan. Hasil penelitiannya dalam penetapan harga juga 

disesuaikan dengan kualitas produk.142 

2) Harga kompetitif 

Dalam penentuan harga produk di CV. Jati Mulya 

memperhatikan harga kompetitor. Hal itu dilakukan agar CV. Jati 

Mulya bisa bersaing dengan para kompetitor yang mulai banyak 

bermunculan di Tulungagung, belum lagi mulai masuknya 

kompetitor dari luar Kabupaten Tulungagung yaitu mebel dari 

Jepara. Hal ini sesuai  menurut   Tjiptono harga merupakan salah 

satu bagian dari bauran pemasaran (marketing mix) yang penting 

dalam pemasaran produk, agar dapat sukses dalam memasarkan 

                                                           
141 Kasmir. Kewirausahaan...hal. 176 
142Rizqi Marhesti, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Strategi Pemasaran Pada Batik 

Asky Pekalongan. (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2016)  
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suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan 

harganya secara tepat.143 

d. Promosi 

Promosi penjualan CV. Jati Mulya di lakukan dengan promosi 

secara offline dari mulut ke mulut, promosi dengan menggunakan kartu 

nama, katalog, mengikuti pameran-pameran. Dalam hal ini karyawan 

langsung datang ke masyarakat guna menarik, menginformasikan, dan 

mempengaruhi calon konsumennya, membujuk calon konsumen untuk 

menjadi konsumen pada produk tersebut dan menjelaskan kembali 

kepada calon konsumen tentang keunggulan produk di CV Jati Mulya. 

Serta promosi secara online yaitu dengan sosial media yaitu membuat 

akun bisnis di facebook, instagram, whatsapp, dan toko online. 

CV. Jati Mulya ternyata sudah menerapkan berbagai metode 

bauran promosi sesuai Menurut Prof. Dr. Sofjan Assauri, M.B.A, 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan 

acuan/bauran promosi yang terdiri dari:144 

1) Advertensi, merupakan suatu bentuk penyajian dan promosi dari 

gagasan, barang atau jasa yang dibiayai oleh suatu sponsor tertentu 

yang bersifat nonpersonal. 

2) Personal selling, merupakan penyajian secara lisan dalam suatu 

pembicaraan dengan seseorang atau lebih calon pembeli dengan tujuan 

agar dapat terealisasinya penjualan. 

                                                           
143 Tjiptono, F. Strategi Pemasaran, (Yogyakarta: Andi,  1997), hal.  151 
144 Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran Dasar, Konsep dan Strategi, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2015),hlm. 268 
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3) Sales promotion, merupakan segala kegiatan pemasaran yang 

merangsang pembelian oleh konsumen dan keefektifan agen pameran, 

pertunjukan dan lainnya. 

4) Publicity, merupakan usaha untuk merangsang permintaan dari 

suatu produk secara nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat 

komersial tentang produk dalam media cetak, maupun hasil wawancara 

yang disiarkan dalam media tersebut. 

 

B. Faktor penghambat strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian produk di CV. Jati Mulya Kauman Kauman 

Tulungagung 

a. Terlalu banyak yang memproduksi 

Faktor penghambat strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian yaitu terlalu banyak yang memproduksi barang 

mebel sejenis. Sudah mulai banyaknya pesaing terbukti merupakan 

suatu hambatan strategi pemasaran dalam meningkatkan keputusan 

pembelian di CV. Jati Mulya Kauman Tulungagung. Karena calon 

konsumen tidak langsung memutuskan membeli tetapi berfikir terlebih 

dahulu dengan melihat produk di tempat lain dan membandingkannya 

terlebih dahulu. 

b. Barang mudah didapat 

Faktor penghambat strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian yaitu barang mudah di dapat. Mudahnya barang 
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untuk didapat menjadi hambatan strategi pemasaran dalam 

meningkatkan keputusan pembelian. hal tersebut bisa terjadi karena 

konsumen menjadi pintar dalam menawar produk terkadang konsumen 

membandingkan dengan produk mebel lain yang menawarkan harga 

lebih murah yang belum tentu sama kualitasnya.  

c. Persaingan harga 

Industri mebel kompetitor sudah mulai banyak di Kabupaten 

Tulungagung.  Persaingan harga pun mulai terjadi di dunia 

Permebelan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Hal tersebut 

dinilai menjadi salah satu faktor penghambat strategi pemasaran 

dalam meningkatkan keputusan pembelian di CV. Jati Mulya Kauman 

Tulungagung.  

Persaingan harga mempengaruhi konsumen dalam memutuskan 

pembelian. Konsumen menjadi ragu karena mengetahui ada mebel 

lain yang harganya lebih murah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan keberadaan pesaing produk 

sejenis yang mulai banyak menjadi faktor yang menghambat strategi 

pemasaran dalam meningkatkan keputusan pembelian. Oleh karena itu 

diperlukan kekuatan-kekuatan atau daya saing sebagaimana 

disebutkan oleh Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, antara 

lain:145 

                                                           
145Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari’ah dalam Praktek (Jakarta: 

Gema Insani Press, Cet I, 2002), 44.  
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a) Daya saing produk-produk yang akan ditawarkan harus kualitasnya 

bisa bersaing dengan baik. 

b) Daya saing harga tidak mungkin memenangkan persaingan jika 

produk-produk yang dimiliki sangat mahal harganya. 

c) Daya saing marketing dunia marketing berbicara masalah 

pasarmaka hal yang terpenting adalah bagaimana menarik konsumen 

untuk membeli barang-barang yang telah diproduksi. 

d) Daya saing jaringan kerja (networking) suatu bisnis tidak akan 

memiliki daya saing dan akan kalah jika ‚bermain sendiri‛, dalam hal 

ini bermakna tidak melakukan kerjasama, koordinasi dan sinergi 

dengan lembaga-lembaga bisnis lainnya di berbagai bidang. 

 

C. Faktor pendukung strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian  produk di CV. Jati Mulya Kauman Kauman 

Tulungagung 

a. Pelayanan Prima 

Dalam hal ini CV. Jati Mulya telah menerapkannya dengan cara 

berperilaku ramah dan sopan terhadap pelanggan, dan berusaha 

mengerti akan apa yang diinginkan kan pelanggan. Ketepatan waktu 

juga selalu menjadi komitmen CV. Jati Mulya,  jangan sampai 

pesanan produk tidak selesai pada waktu yang telah disepakati. 

Pelanggan juga tidak perlu memikirkan bagaimana produk mebelnya 

agar sampai pada tujuan karena oleh pihak CV. Jati Mulya sudah 
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diberikan layanan antar produk ke lokasi dengan mobil angkutan milik 

Perusahaan secara gratis bagi pemesan dari wilayah Kabupaten 

Tulungagung, sedangkan dari luar Tulungagung dikenakan ongkos 

kirim yang biayanya di sesuaikan dengan jarak lokasi CV. Jati Mulya 

dengan lokasi pengiriman.  

Menurut pihak CV. Jati Mulya pelayanan prima dapat mendukung 

konsumen untuk memutuskan pembelian karena dengan pelayanan 

prima pelanggan akan menjadi loyal dan memperkecil kemungkinan 

untuk memilih memutuskan pembelian di tempat lain. Hal ini sesuai  

Menurut Rahmayanty bahwa Tujuan Pelayanan prima merupakan 

upaya mepertahankan pelanggan agar tetap loyal untuk menggunakan 

produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut.146 

b. Nama baik Perusahaan 

CV. Jati Mulya sudah menerapkan beberapa langkah agar nama 

baik Perusahaan dapat selalu dianggap baik oleh para pelanggan, 

masyarakat ataupun mitra kerja Perusahaan. Langkah yang sudah 

dilaksanakan oleh CV. Jati Mulya diantaranya selalu menjaga kualitas 

produk, tidak pernah membohongi pelanggan ataupun mitra kerja 

Perusahaan. Terhadap masyarakat CV. Jati Mulya juga sering 

berpartisipasi menjadi sponsor acara kemasyarakatan, hal tersebut 

dilakukan agar nama baik Perusahaan dimata masyarakat dianggap 

baik.  

                                                           
146Nina Ramayanty, Manajemen Pelayanan Prima,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2013), hal. 3  
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Tak lupa Legalitas Perusahaan juga memberi bukti bahwa industri 

Mebel CV. Jati Mulya merupakan perusahaan yang sudah resmi dan 

legal. Hal tersebut juga menunjang nama baik Perusahaan yang erat 

kaitannya dengan citra Perusahaan.  

Menurut Trimanah, Citra Perusahaan wujudnya bisa dirasakan dari 

hasil penilain baik dan buruk, seperti penerimaan dan tanggapan baik 

positif maupun negatif yang datang dari publik dan masayarakat pada 

umumnya.147 

c. Produksi dalam jumlah besar 

Produksi dalam jumlah besar akan menimbulkan daya tarik 

tersendiri kepada konsumen untuk memutuskan membeli produk, 

karena dengan banyaknya barang yang diproduksi akan memberi kesan 

bahwa disana lah pusatnya industri mebel jati di Tulungagung. Selain 

itu produksi dalam jumlah besar dapat membuat pelanggan 

memutuskan membeli produk dengan memilih sesuai yang di 

inginkan.  

Produksi dalam jumlah besar erat kaitannya dengan ketersediaan 

Produk di CV. Jati Mulya. jangan sampai ketika ada calon pelanggan 

yang datang, produk yang diinginkan untuk dibeli sedang tidak 

tersedia. Bila produk yang dibeli tidak ada maka calon konsumen 

tersebut akan kecewa dan akan mencari produk sejenis yang stoknya 

tersedia di tempat lain. Hasil penelitian ini sesuai dengan Tjiptono 

                                                           
147 Trimanah, “Reputasi Dalam kerangka Kerja Public Relations”, Jurnal Ilmiah 

Komunikasi , No. 1, Vol. 3 (Februari-Juli 2012), hal. 3  
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bahwa ada faktor-faktor pertimbangan dalam pembelian diantaranya 

Dimensi ketersediaan barang. Faktor ketesediaan barang merupakan 

wujud kesiapan produsen dalam menyediakan produknya dan juga 

melihat sejauh mana sikap konsumen terhadap ketersediaan produk 

yang ada. 148 

d. Dukungan Pemerintah 

Produk dalam Negeri seperti hal nya yang diproduksi oleh CV. Jati 

Mulya memiliki peran penting dan telah memberi banyak kontribusi 

dalam perekonomian Nasional. Peran Pemerintah dalam pembinaan 

dan pengembangan juga penting diperlukan dan menjadi faktor 

pendukung strategi pemasaran dalam meningkatkan keputusan 

pembelian di CV. Jati Mulya.  

Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas terkait menjadi 

salah satu faktor pendukung strategi pemasaran dalam meningkatkan 

keputusan pembelian di CV. Jati Mulya Kauman Tulungagung. 

Adapun peran Pemerintah dalam hal ini yaitu dengan memberikan 

seminar dan pelatihan peningkatan mutu pengelolaan usaha, pelatihan 

pemasaran, pemberian modal peralatan, diikutkan dalam berbagai 

pameran produk agar produk mebel CV. Jati Mulya lebih dikenal. 

Peranan Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas 

Terkait dalam pembinaan dan pengembangan terhadap CV. Jati Mulya 

ada kesesuaian dengan penelitian Adhe Filima Fadirianto dan 

                                                           
148 Tjiptono, F. Strategi Pemasaran..., Hal. 465 
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Moehammad Soe’oed Hakam bahwa Peranan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Malang dalam pembinaan dan pengembangan IKM 

(Industri Kecil Menengah) di Kota Malang yaitu pada kegiatan 

pelatihan, promosi, dan monitoring. Peranan pembinaan dan 

pengembangan IKM dibatasi oleh tupoksi.149  

 

                                                           
149 Adhe Filima Fadirianto, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 58 No. 1 Mei 2018| 

Hal. 154 Peranan Pemerintah Daerah dalam Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil 

Menengah (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang). 


