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I. Identitas Penelitian 

 

1. Judul Penelitian : Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran 

Produk Rajut dalam meningkatkan Keunggulan 

bersaing pada UKM Rajut Binongjati di Kota 

Bandung “. 
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UNPAS 

6 

 

  

4. Objek Penelitian 

   Model Pengembangan kompetensi Pemasaran Produk rajut dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing pada UKM Rajut Binongjati di Bandung, sehingga para pelaku ukm rajut binongjati 

mampu meningkatkan keunggulan bersaing produknya melalui model pengembangan 

kompetensi pemasaran yang dilakukan. 

 

 

5. Masa Pelaksanaan Penelitian : 

 Mulai   :  Maret 2015 

 Berakhir  :  Desember 2015 



 

6. Anggaran : Rp.   50.000.000,- 

 

7. Lokasi Penelitian 

 Wilayah Kota Bandung di Sentra Industri dan Perdagangan Rajut Binongjati yang 

memiliki potensi usaha rajut yang tinggi yang belum dikembangkan secara optimal. 

 Laboratorium Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen Jurusan Administrasi Bisns 

FISIP UNPAS 

 

8. Hasil yang ditargetkan 

 Deskripsi tentang Implementasi Model Strategi Pemasaran Produk Rajut dalam 

meningkatkan Keunggulan Bersaing pada UKM rajut Binongjati di Kota Bandung. 

 Analisis Implementasi Model Strategi Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan 

Keunggulan Bersaing pada UKM rajut Binongjati di Kota Bandung. 

 Hasil penelitian digunakan untuk memperkaya bahan ajar. 

 Menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait strategi pemasaran produk rajut bagi UKM 

Rajut Binongjati di Kota Bandung yang memiliki keunggulan bersaing. 

 

9. Institusi lain yang terlibat 

   Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan KUKM Kota Bandung serta instansi lain yang 

relevan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Substransi Penelitian 

 

ABSTRAK 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Sentra UKM Rajut Binongjati yang 

berada di wilayah kecamatan Batununggal Kota Bandung,  diperlukan implementasi Model 

Pengembangan Kompetensi pemasaran dalam rangka meningkatan keunggulan bersaing. 

Model pengembangan tersebut adalah Model Kompetensi Pemasaran Berbasis inovasi. 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Implementasi Model Kompetensi     

Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan Keunggulan Bersaing pada UKM rajut 

Binongjati di Kota Bandung. 

 

Target khusus yang ingin dicapai meliputi adanya buku manual tentang Model Kompetensi 

Pemasaran UKM Rajut Binongjati, Peningkatan usaha melalui aspek pemasaran dan 

peningkatan keunggulan bersaing produk, serta rekomendasi atas kebijakan yang relevan 

dengan permasalahan yang dihadapi. 

 

Metode yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen 

(Pre test dan Post test)  dengan cara survey, FGD (Focus Group Discussion), Pelatihan 

kewirausahaan dan pemasaran. 

 

Sehubungan hal tersebut melalui penelitian ini  diupayakan peningkatan dan pengembangan 

usaha Rajut Binongjati dari  aspek kewirausahaan, pemasaran, serta peningkatan keunggulan 

bersaing melalui Model Kompetensi Pemasaran dalam meningkatkan keunggulan bersaing 

produk, sehingga mampu memiliki daya saing baik lokal, nasional, maupun global, serta 

mampu mengikuti perkembangan pasar yang terus berubah. Disamping itu semangat 

kewirausahaan dikalangan pelaku UKM Rajut Binongjati dapat terus meningkat. 

 

 

Keywords : Model Pengembangan, Kompetensi Pemasaran, Keunggulan bersaing 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang dan Permasalahan yang diteliti 

Keberadaan UKM di Indonesia memegang peranan penting dalam peningkatan 

ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.  Apalagi dengan adanya 

Perdagangan  bebas dan globalisasi, hal ini sangat mendorong peningkatan peranan UKM 

dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sektor UKM merupakan salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang memiliki 

keunggulan, seperti kemampuan bertahan disaat krisis, menggunakan bahan baku lokal, 

mayoritas pelakunya adalah  penduduk lokal, dan sebagainya. 

Pelaku UKM di kota Bandung memiliki berbagai potensi produk yang potensial 

untuk dikembangkan, antara lain adalah produk rajut Binongjati sebagai salah satu sentra 

industri dan perdagangan yang ada di kota Bandung Jawa Barat.  

Setiap organisasi memiliki kemampuan  pemasaran yang harus dijalankan dalam 

melaksanakan kegiatan bisnisnya. Kompetensi pemasaran ini  merupakan sarana 

organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Salah satu bentuk dari kompetensi  

bisnis adalah kompetensi pemasaran. Keberhasilan kegiatan bisnis tidak terlepas dari 

kegiatan  pemasaran yang dijalankan organisasi tertentu. 

Begitu pun keberhasilan bisnis sektor UKM tidak terlepas dari kegiatan  pemasaran yang 

dijalankannya. Dalam kegiatan  pemasaran yang dilakukan UKM, umumnya UKM belum 

mampu melakukan kompetensi  pemasaran yang tepat bagi produknya.  Mereka 

cenderung  hanya “menunggu konsumen” dan monoton dalam melakukan kegiatan 

pemasaran. 

 Daya saing UKM merupakan faktor penting yang perlu mendapat perhatian, 

terutama menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi saat ini. UKM dituntut untuk 

berusaha menggali dan mengembangkan daya saing produknya agar mampu bertahan 

hidup. Aspek pemasaran merupakan salah satu aspek penting yang perlu mendapat 

perhatian dalam rangka UKM mengembangkan daya saing produknya.  Pentingnya 

memiliki keunggulan bersaing tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan 

kapabilitas atau kompetensi perusahaan. Melalui aktivitas  pemasaran, setiap pelaku 

usaha akan berusaha menciptakan produk atau jasa yang berkualitas sesuai selera 

konsumen (Product), penetapan harga yang bersaing (Pricing), kegiatan promosi yang 
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gencar dan menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian (Promotion), dan 

kegiatan pendistribusian barang yang efektif (Place). Dengan demikian melalui strategi  

pemasaran, UKM dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi  produknya tersebut. 

 Memahami kebutuhan dan keinginan konsumen adalah hal penting yang 

mempengaruhi konsumen mereka. Pengaruh konsumen memperlihatkan bagaimana 

sebaiknya perusahaan bersaing di pasar. Konsumen yang puas merupakan asset yang 

sangat berharga, mereka menciptakan keunggulan daya saing bagi perusahaan. 

  Sentra UKM Rajut Binongjati merupakan salah satu Sentra UKM di Kota 

Bandung dari 30 Sentra Industri dan perdagangan (Dinas Koperasi  UKM dan Perindag 

Kota Bandung, 2012)  yang dikembangkan sebagai produk Unggulan Kota Bandung, 

yang berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Pengembangan Produk Unggulan 

berbasis OVOP di Sentra Industri dan perdagangan kota Bandung (2008), UKM rajut 

Binongjati :  belum mampu memunculkan cirri khas produk rajutan, penjualan yang 

dilakukan umumnya masih dalam lingkup lokal, kualitas produk yang dihasilkan 

berorientasi pada segmen menengah ke bawah, , serta pemasaran yang dilakukan belum 

secara komprehensif, produk yang dihasilkan kebanyakan masih berdasarkan pesanan dan 

kreatifitas dan inovasi lebih dominan diberikan oleh pemesan, serta barang yang 

dihasilkan biasanya tergantung dari trend yang ada. 

  Berdasarkan data menunjukkan persentase dari beberapa kendala  yang di 

hadapi  KUKM di Jawa Barat adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1. 

ANALISIS KENDALA PEMBERDAYAAN KUMKM 

TAHUN 2013 

No Jenis kendala  Persentase 

1 Persaingan 29,57 

2 Permodalan 21,62 

3 Sarana dan Prasarana 5,09 

4 Biaya Produksi tinggi, harga bahan baku tinggi 6,36 

5 Cuaca 6,04 

6 Sulit memperoleh bahan baku 3,34 

7 Pemasaran 7,63 

8 Lain-lain 20,35 

 Total                100 

Sumber : BPS (2013) 
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 Sentra industri  rajut Binongjati  Kota Bandung memiliki  potensi  sebagai sentra 

yang fokus produksinya adalah berbagai jenis pakaian berbahan rajut , antara lain 

sweater, jaket, cardigan, Syal, baju hangat, dan lain-lain. Adapun data Sentra tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Potensi Sentra Rajut Binongjati 

No Potensi Uraian 

1 Jumlah Pengrajin  Kurang lebih 293 pengrajin rajut 

2 Kapasitas produksi per tahun 984.426 lusin 

3 Nilai investasi Rp.  31,366 Milyar 

4 Serapan tenaga kerja 2.143 orang 

Sumber : Dinas KUKM Perindag Kota Bandung, 2014 

 

 Berdasarkan  hasil penelitian tentang Pengembangan Kompetensi Pemasaran Produk 

Rajut Dalam Meningkatkan Keunggulan Bersaing di UKM Rajut Binongjati Kota Bandung 

Tahun 2013 menunjukkan : 

Tabel 1.3 

Potensi dan karakteristik Responden pelaku UKM Rajut Binongjati : 

 

No Karakteristik Jumlah 

1 Mulai Usaha : 

- Tahun 1996 s.d Tahun 2000 

- Tahun 2001 s.d sekarang 

 

29 UKM 

12 UKM 

2 Jumlah Pegawai yang dimiliki : 

- antara 1-10 orang 

- 11-20 orang 

- di atas 20 orang 

 

3 UKM 

37 UKM 

1 UKM 

3 Kapasitas Produksi : 

- sampai  500 lusin 

- Di atas 500 lusin 

 

 

40 UKM 

1 UKM 

 

4 Jenis Rajut : 

- Sweater rajut 

- Aneka Rajutan 

- Pakaian Rajut Wanita 

- Rajutan Anak 

 

4 UKM 

32 UKM 

3 UKM 

2 UKM 

5 Harga yang ditawarkan per lusin : 

-  Rp 250.000 s/d  Rp 500.000 

- Di atas Rp 500.000 

 

 

40 UKM 

1 UKM 

6 Wilayah Pemasaran yang di tuju : 

- Lokal, regional, nasional 

- Lokal, nasional, ekspor 

 

1 UKM 

40 UKM 

 Jumlah 41 UKM 

Sumber : Hasil  Penelitian, 2014 
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Tabel 1.4 

Kompetensi Pemasaran dan Keunggulan Bersaing  UKM Rajut Binongjati 

 

KOMPETENSI PEMASARAN UKM 

RAJUT BINONGJATI 

KEUNGGULAN BERSAING UKM 

RAJUT BINONGJATI 

UKM rajut Binongjati umumnya terus 

mengembangkan ke berbagai segmen 

potensial, meskipun sebagian hanya 

menunggu konsumen dating dan tidak 

berorientasi pada segmen mana yang akan 

dilayani 

Kualitas rajut Binongjati umumnya mampu di 

dibawah harga pesaing dengan kualitas yang 

sama. 

Umumnya memproduksi berdasarkan 

kebutuhan keinginan pasar dengan 

melakukan trend yang sedang berkembang 

melalui amati, tiru, dan modifikasi 

Efisiensi biaya dilakukan terutama dalam 

pengadaan bahan baku dan produksi 

UKM menganggap Penggunaan merek 

penting untuk lebih dikenal dan terbedakan 

dengan pesaing, meskipun prosesnya belum 

maksimal. 

Ciri khas atau keunikan dari produk rajut 

yang dibuat berbeda dengan produ rajut yang 

dihasilkan oleh pesaing, meskipun dalam 

berbagai hal mereka mengakui bahwa sulit 

untuk menentukan cirikha sproduk rajutnya 

karena berbagai keterbatasan yang masih 

dimiliki, seperti riset pasar yang belum 

optimal. Namun di lain pihak ada beberapa 

pelaku UKM rajut yang mencoba membangun 

cirikhas produknya baik melalui penggunaan 

merek, penjualan langsung ke konsumen 

akhir, pembuatan booklet, dan lain-lain. 

 

UKM sangat setuju dengan pengemasan 

produk, tetapi dalam implementasinya 

mereka ter kendala anggaran kemasan dan 

harga jual. 

Keragaman produk rajut binongjat isudah 

semakin lengkap keragamannya tidak terbatas 

dengan sweather saja. 

Umumnya telah menetapkan ukuran 

berdasarkan segemen pasar. 

Corak dan warna rajut binongjati memiliki 

cirri khas tersendir idibandingkan pesaing. 

Telah memiliki daftar harga yang jelas bagi 

konsumen. 

Kualitas jahitan dianggap sebagai kekuatan 

untuk membandingkan dengan pesaing 

meskipun dalam hal pengendalian kualitas 

masih minim. 

Penetapan harga disesuaikan dengan 

perkembangan harga pesaing, meskipun ada 

beberapa yang sering memainkan harga. 

Keunikan dalam model dan desain umumnya 

menjadi daya tarik bagi segmen pasarnya, 

seperti sweather dan kerudung rajut. 

Penetapanhargadilakukandenganmemperhat

ikanbahanbakudanupah. 

Kualitas rajut disesuaikan dengan segmen 

pasar yang  dituju 

Adanyapenetapanhargagrosirdaneceran Cakupan pasar produk rajut telah mencapai 

segmen pasar yang semakin luas. 

Sebagian besarmasihdilakukansecaragosir, 

meskipunsudahmulaiberkembangdenganpen

jualan retail 

UKM produk rajut Binongja I dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan, keinginn konsumen 

yang berkembang di pasar. 
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Kegiatan  promosi periklanan dilakukan 

melalui media cetak dan elektonik, 

meskipun frekwensinya tidak 

rutin/incidental 

 

Penggunaaan tenaga penjualan telah 

dilakukan beberapa pelaku UKM dengan 

dilengkapi booklet, dengan 

mempertimbangakan orang yang dikenal 

saja, 

 

Promosi melalui pameran dilakukan kalau 

ada program dari pemerintah, karena 

memerlukan biaya yang besar. 

 

Beberapa UKM khususnya yang 

bergerakdengancara retail 

telahmelakukanpromosimelalui media on 

line. 

 

Kegiatan 

sponsorship/humasdilakukansecaratidaktere

ncana. 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2014. 

 

 Bertitik tolak dari masalah tersebut peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dengan 

melakukan penelitian yang berjudul : “Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran 

Produk Rajut dalam meningkatkan Keunggulan Bersaing pada UKM Rajut Binongjati 

di Kota Bandung “. 

1.2. Tujuan Khusus  

Penelitin ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut : 

1. Implementasi Model  Kompetensi  Pemasaran  Produk Rajut pada UKM Rajut Binongjati 

Kota Bandung 

2. Menghasilkan Buku Manual  Kompetensi  Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan 

Keunggulan Bersaing pada UKM rajut Binongjati di Kota Bandung. 

3. Sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

4. Menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait Model Kompetensi pemasaran produk rajut 

bagi UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung yang memiliki keunggulan bersaing. 

 

 

1.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian  

Urgensi atau keutamaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Perlu adanya upaya dalam mengimplementasikan model  Kompetensi  Pemasaran  

Produk Rajut pada UKM Rajut Binongjati Kota Bandung 

2. Perlu adanya upaya peningkatan  potensi UKM Rajut Binongjati berdasarkan potensi 

target pasar yang dituju baik lokal, regional, maupun yang berpotensi ekspor. 

3. Perlu adanya upaya peningkatan potensi UKM Rajut Binongjati berdasarkan tingkat 

kreatifitas, inovasi, dan aspek kewirausahaan lainnya untuk mengelola usahanya. 

4. Perlu adanya aktor faktor penentu keunggulan Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut 

Binongjati Kota Bandung 

5. Penentuan Buku Manual  Kompetensi  Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan 

Keunggulan Bersaing pada UKM rajut Binongjati di Kota Bandung. 

6.  Perlu adanya kebijakan terkait Model  kompetensi pemasaran produk rajut bagi UKM 

Rajut Binongjati di Kota Bandung yang memiliki keunggulan bersaing. 

 

 

1.4. Studi  Pustaka 

Kemampuan UKM  untuk tumbuh dan berkembang secara umum sangat dipengaruhi 

oleh kondisi eksternal dan kemampuan internalnya. Faktor-faktor eksternal seperti iklim 

kebijakan, struktur pasar , akses ke informasi dan pelayanan, serta jenis komoditas yang 

disediakan akan menentukan seberapa besar potensi suatu usaha untuk tumbuh dan 

berkembang. Faktor- faktor internal seperti strategi pemasaran, pola- pola produksi, 

pengelolaan ketenagakerjaan serta kewirausahaan lebih berpengaruh terhadap kemampuan 

UKM itu sendiri. 

 

Aspek kewirausahaan memegang peran yang penting dalam peningkatan kinerja 

UKM, khususnya dalam rangka memenangkan persaingan terutama dalam menghadapi 

perdagangan bebas dan globalisasi saat ini.Melalui peningkatan semangat kewirausahaan di 

kalangan pengusaha kecil dan menengah, menjadi fondasi penting dalam menghadapi pasar 

yang terus berubah. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Zimmerer, bahwa kewirausahaan  merupakan suatu proses 

penerapan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan (usaha). 

 

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan 

eksternal dan memegang peranan penting dalam pengembangan strategi.Strategi pemasaran 
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suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam merancanga strategi 

pemasarannya sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bagi produknya. 

Strategi pemasaran menurut Tull dan Kahle (1990) dalam fandy Tjiptono (2002 : 6), 

mendefinisikan strategi pemasaran sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan mengambangkan keunggulan bersaing yang 

berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan 

untuk melayani pasar sasaran tersebut. 

 

Pada dasarnya strategi pemasaran memberikan arah dan kaitannya dan variable-

variabel seperti ; segmentasi pasar, identifikasi pasar sasaran, positioning, elemen bauran 

pemasaran, dan biaya pemasaran. Strategi pemasaran merupakan bagian integral dan starategi 

bisnis yang memberikan arah pada semua fingsi manajemen suatu organisasi. 

 

Menurut Corey (dalam Dolan, 1991), strategi  pemasaran  terdiri dari lima elemen yang 

saling berkait. Kelima elemen tersebut adalah : 

1. Pemilihan Pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani.  

Pemilihan pasar dimulai dengan segmentasi pasar kemudian pasar sasaran yang paling 

memungkinkan untuk dilayani perusahaan. 

2. Perencanaan produk, meliputi produk spesifik yang dijual, pembentukan lini produk 

dan desain penawaran individu dan masing-masing lini. 

3. Penetapan Harga, menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari 

produk kepada pelanggan. 

4. Sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk 

hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. 

5. Komunikasi pemasaran (promosi), yang meliputi periklanan, personal selling, 

promosi penjualan, direct markering, dan public relation. 

 

Perusahaan memperoleh keunggulan bersaing dengan memberikan nilai yang lebih 

kepada para konsumen melalui (1) harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing 

untuk manfaat yangsama atau (2) keunikan manfaat dapat menutupi harga tinggi. 

Beberapa pertimbangan penting untuk memberikan kepuasan konsumen kepada 

konsumen dan memperoleh keunggulan bersaing menurut Fandy Tjiptono (2002 : 18) 

adalah : 

1. Prosesnya harus berfokus pada Konsumen 
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2. Analisis kebutuhan/keinginan 

3. Peluang untuk memperoleh manfaat 

4. Peluang melalui atribut produk khusus, dimana permintaan pembeli ada yang tidak 

terpuaskan 

5. Analisis kepuasan konsumen dalam penciptaan nilai yang unggul. 

 

Menurut Porter (1993 : 11), bahwa : Keunggulan bersaing merupakan inti dari strategi 

apapun, dan mencapai keunggulan bersaing mengharuskan perusahaan untuk menentukan 

pilihan, jika suatu perusahaan ingin memiliki keunggulan bersaing tertentu, ia harus 

memilih jenis keunggulan bersaing yang akan dicapainya serta cakupan pasar tempat 

perusahaan akan mencapainya. 

 

 Adapun 3 strategi untuk mencapai keunggulan bersaing tersebut  (1993 : 11), adalah 

sebagai      berikut: 1) Keunggulan biaya; 2) Diferensiasi, 3) Fokus.  

Strategi keunggulan biaya (cost leadership), dengan strategi ini perusahaan berusaha untuk 

menjadi pemimpin biaya (cost leader) dalam arti dengan kualitas produk yang relatif 

sama dengan pesaing, perusahaan dapat memberikan harga yang lebih murah. Strategi ini 

dapat diarahkan untuk mencakup semua segmen dengan menarik sebanyak mungkin 

pelanggan. 

Strategi differensiasi (differentiation), dengan strategi ini perusahaan berusaha untuk    

menghantarkan produk yang unik dalam industrinya pada beberapa dimensi yang secara 

umum dihargai oleh pelanggan. 

Strategi fokus, dengan strategi ini perusahaan hanya memfokuskan pada segmen tertentu   

untuk kemudian dilayani dengan strategi keunggulan biaya atau strategi 

differensiasi.Dengan mengoptimumkan strateginya untuk segmen sasaran, penganut 

strategi fokus berusaha mencapai keunggulan bersaing di dalam segmen sasaran 

walaupun tidak memiliki keunggulan bersaing secara keseluruhan. 

 

 Porter menyebut (1997 : 32) tiga strategi tersebut sebagai strategi generik untuk mencapai 

keunggulan bersaing.Keunggulan bersaing perusahaan dapat bersumber dari biaya 

rendah, yaitu perusahaan dapat melaksanakan seluruh aktivitas usaha secara efektif dan 

efisien sehingga menghasilkan harga yang relatif lebih rendah dari pesaingnya, atau dari 

differensiasi, dimana unit usaha berkonsentrasi untuk mencapai kinerja terbaik dalam 

memberikan manfaat bagi pelanggan. 
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 Penerapan strategi superior customer value akan meningkatkan kepuasan pasar 

sasarannya yang pada gilirannya keunggulan bersaing yang sesuai akan menghasilkan 

superior customer value baik berupa lower relative cost ataupun unique benefits. 

Selanjutnya akan memberi respon positif dalam bentuk semakin banyak pelanggan yang 

menggunakan dan loyal terhadap produk suatu perusahaan, karena lebih tinggi nilainya 

(value) yang dirasakan daripada value yang dirasakan dari strategi keunggulan bersaing 

pesaing. keunggulan bersaing yang dimilikinya.  

 

 Menurut Jack Welch dalam Rangkuti ( 2003 : 27), apabila anda tidak memiliki 

keunggulan bersaing, jangan coba-coba untuk bersaing. Hal ini berarti bahwa keunggulan 

bersaing merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk berhasil dalam memenangkan 

persaingan, sebagaimana diungkapkan Cravens (1996 :31) bahwa terdapat hubungan yang 

kuat antara keberhasilan bisnis dan keunggulan bersaing. 

 

Salah satu keberhasilan bisnis tersebut adalah ditunjukkan dalam keberhasilan 

aktivitas pemasarannya sebagaimana diungkapkan Freddy Rangkuti ( 2003 : 39) bahwa 

salah satu potensi keunggulan  bersaing perusahaan adalah kemampuan pemasaran.  

 

Sehubungan dengan uraian di atas Pengembangan Kompetensi Pemasaran sebagai 

salah satu wujud dari strategi pemasaran merupakan salah satu potensi dalam 

meningkatkan keunggulan bersaing suatu produk. 

 

Tabel 1. 5 

HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 
NO PENELITI JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 I.D.K.R. Ardiana, 

I.A. Brahmayanti, 

Subaedi 

Fakultas Ekonomi, 

Universitas 17 

Agustus 1945 

Surabaya (2010) 

Kompetensi SDM UKM 

dan Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja 

UKM di Surabaya 

 

Melakukan penelitian 

pada sektor UKM dan 

Kinerja UKM, salah 

satunya tentang 

kinerja Pemasaran 

sebagai unsure daya 

saing 

Meneliti tentang 

UKM dalam aspek 

Kompetensi SDM 

dan Kinerja UKM 

secara umum. 

2 Eddy Rusman 

Pascasarjana IPB 

(2008) 

Analisis Strategi dalam 

membangun keunggulan 

Bersaing pada Usaha 

Penunjang Sektor 

Meneliti tentang 

pentingnya strategi 

dalam membangun 

keunggulan bersaing 

Analisis strategi 

keunggulan 

bersaing pada 

Usaha Batubara. 
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Pertambangan batubara 

(Studi  Kasus pada CV. 

Anugerah Rieski Gunung 

di Kabupaten Tapin 

Kalimantan Selatan) 

agar organisasi 

mampu bertahan dan 

berkembang di tengah 

persaingan dan pasar 

yang ada. 

3 Tim PPM Fisip 

Unpas (2008) 

Strategi Pengembangan 

produk Unggulan 

berbasis OVOP di Lima 

Sentra Industri Dan 

Perdagangan Kota 

Bandung. 

Strategi 

pengembangan sektor 

UKM salah satunya 

UKM Rajut 

Binongjati sebagai 

produk unggulan agar 

mampu bersaing 

secara nasional dan 

global. 

Belum membahas 

keunggulan 

bersaing produk dan 

strategi pemasaran 

secara spesifik  

4 Yanti Purwanti, 

S.Sos, M.Si 

(2005) 

Pengaruh Bauran 

Pemasaran terhadap 

keunggulan bersaing 

pada IKM Pakaian jadi di 

Kabupaten Bandung 

Aspek pemasaran 

merupakan strategi 

penting dalam 

membangun dan 

meningkatkan 

keunggulan bersaing 

khususnya di sektor 

UKM. 

Keunggulan 

bersaing melalui 

elemen pemesaran 

pada IKM pakaian 

jadi  

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, diperoleh gambaran bahwa dalam 

pengembangan UKM guna mencapai kinerja UKM yang memiliki keunggulan bersaing, 

menujukkan bahwa aspek kewirausahaan memegang peranan penting dalam mewujudkan hal 

tersebut. Selain itu keunggulan bersaing yang dibangun melalui kompetensi  pemasaran 

merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi produk 

UKM, khususnya menghadapi perdagangan bebas. 

 

1.5. Metode Penelitian  

Metode penelitian yang diusulkan dalam penelitian tahun kedua ini yaitu meliputi 

gambar sebagai berikut : 

            

    TAHUN KESATU 

 
Survey potensi UKM Rajut Binong jati berdasarkan strategi pemasaran, semangat 

kewirausahaan, keunggulan bersaing 

 
 
Analisa hasil survey potensi strategi pemasaran, semangat kewirausahaan, dan keunggulan 

bersaing UKM Rajut Binongjati 

 

 
Penyususnan konsep pengembangan kompetensi pemasaran berdasarkan potensi dan 

peningkatan keunggulan bersaing UKM Rajut Binongjati 
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Pemodelan Pengembangan kompetensi pemasaran berdasarkan potensi dan peningkatan 

keunggulan bersaing UKM Rajut Binongjati 

 

 

Simulasi dan Analisis 

  

 
Rancangan implementasi model dan kebijakan 

 

TAHUN KEDUA 

 

 
Penyusunan materi pelatihan pemasaran dan kewirausahaan dan pemetaan aksessibilitas  UKM 

Rajut Binongjati 

       

 

          

Uji Coba materi 

 

 

Pelatihan pemasaran dan kewirausahaan serta pemetaan aksessibilitas  UKM Rajut 

Binongjati (pre test dan post test) 

 

 

Analisis Hasil penelitian 

 

 

Penyusunan Buku Manual Kompetensi Pemasaran Produk rajut dalam meningkatkan 

Keunggulan bersaing UKM Rajut Binongjati Bandung 

 

       
Gambar 1.1. Metode Penelitin  

 

 

 

Kegiatan penelitin dilakukan dengan mengadakan  Survey potensi UKM Rajut 

Binong jati berdasarkan kompetensi  pemasaran, semangat kewirausahaan, dan keunggulan 

bersaing. Kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kompetensi pemasaran 

yang dimiliki UKM serta dukungan aspek kewirausahaan untuk mencapai keunggulan 

bersaing bagi produknya, sehingga dapat ditentukan konsep pengembangan kompetensi 

pemasaran UKM Rajut Binongjati dalam meningkatkan keunggulan bersaing. 

  

Selanjutnya dianalisis lebih lanjut sehingga tercipta suatu model pengembangan 

kompetensi pemasaran yang diperlukan UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung, sehingga 

mampu bersaing baik di pasar lokal, regional, nasional, bahkan global.  Hal tersebut dapat 

dilihat seperti pada Road Map penelitian berikut. 
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Tabel 1.6. Road Map penelitian 

 

THN KEGIATAN 

PENELITIAN 

STRATEGI PEMASARAN 

DAN KEUNGGULAN 

BERSAING UKM RAJUT 

BINONGJATI 

OUTPUT 

Maret 2015 1. Penyusun

an materi 

pelatihan 

kewirausahaan, 

pemasaran, 

keunggulan 

bersaing 

2. Uji coba 

Materi 

Pelatihan kewirausahaan, 

pemasaran dan keunggulan 

bersaing berdasarkan potensi 

UKM rajut Binongjati dan 

kebutuhan pasar yang makin 

berkembang (pre test dan Post 

test ) 

Analisis hasil 

penelitian 

September 

2015 

Penyususnan 

Buku manual 

model strategi 

pemasaran 

produk rajut 

dalam 

meningkatkan 

keunggulan 

bersaing di UKM 

Rajut Binongjati 

1. Review materi buku manual 

tentang Model strategi 

pemasaran dalam 

meningkatkan keunggulan 

bersaing UKM rajut 

Binongjati 

2. Simulasi dan analisis 

menggunakan Fucos Group 

Discussion (FGD) 

1. Buku Manual 

tentang Model 

strategi 

pemasaran 

dalam 

meningkatkan 

keunggulan 

bersaing UKM 

Rajut Binongjati 

2. Publikasi 

melalui seminar 

dan jurnal 

nasional. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA. 

 

2.1.  Kompetensi Pemasaran  

Manusia sepanjang hidupnya melakukan berbagai usaha agar kebutuhan dan 

keinginannya dapat terpenuhi sesuai harapan, Salah satu usaha yang sering dilakukannya 

adalah dengan pertukaran yang menimbulkan adanya pemasaran.  Begitu pun dengan UKM 

sebagai salah satu produsen yang menawarkan berbagai kebutuhan dan keinginan 

konsumennya tidak terlepas dari aspek pemasaran. 

Suatu usaha sangat ditentukan oleh keberhasilan perusahaan dalam merancang 

kemampuan bisnisnya, baik melalui fungsi produksi, SDM, Keuangan, maupun pemasaran. 

Pemasaran merupakan salah satu kompetensi yang penting dalam suatu usaha. 

Dengan kemampuan merancang kegiatan pemasaran menunjukkan sejauh mana kompetensi 

pemasaran suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya.  

Secara definitif Kotler (2002:9) alih bahasa Benjamin Molan mengemukakan tentang 

pemasaran sebagai berikut : “Pemasaran adalah suatu proses sosial yang di dalamnya  

individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan 

pihak lain.” 

Selanjutnya William J. Stanton alih bahasa Y. Lamarto (1996:8), mengemukakan 

bahwa  

Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk 

merencanakan produk, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produk 

untuk dapat memuaskan kebutuhan pembeli yang ada pada saat ini maupun pembeli 

potensial. 

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa pemasaran suatu produk di mulai dari 

sebelum produk tersebut ada di pasar sampai sesudah produk tersebut di jual, dengan 

mengamati segala sesuatu yang terjadi di pasar serta berusaha untuk dapat meningkatkan 

kepuasan konsumen. Jadi kegiatan pemasaran tidak berhenti walaupun perusahaan telah 

melakukan penjualan. 
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Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, perusahaan perlu mempertimbangkan 

variabel-variabel yang ada pada lingkungan pemasaran supaya strategi yang digunakan dapat 

secara efektif mencapai sasarannya. 

Variabel lingkungan pemasaran tersebut terdiri dari variabel pemasaran yang terkendali dan 

yang tidak terkendali. 

 Variabel pemasaran yang tidak terkendali meliputi lingkungan mikro dan lingkungan 

makro. Lingkungan makro meliputi politik, ekonomi, hukum, dan demografi, sedangkan 

lingkungan mikro meliputi pemasok, pesaing, perantara, pelanggan, dan publik. 

Variabel pemasaran yang terkendali terdiri dari variabel-variabel yang dapat dikendalikan 

oleh perusahaan yang biasa disebut bauran pemasaran. Pengambilan keputusan dibidang 

pemasaran produk hampir selalu berkaitan dengan variabel-variabel pemasaran yang terdiri 

dari produk, harga, promosi, dan distribusi.. Oleh karena itu bauran pemasaran ini sangat 

penting sebagai inti dari kegiatan pemasaran. 

 Bauran pemasaran menurut Stanton alih bahasa Y. Lamarto (1993:85) adalah : 

Istilah yang dipakai untuk menjelaskan kombinasi empat besar pembentuk inti sistem 

pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur tersebut adalah penawaran produk, struktur 

harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi 

 Keempat bauran pemasaran tersebut membutuhkan suatu strategi penerapan yang 

efektif untuk mencapai pasar sasaran dan harus mampu menunjang tujuan dan kebijakan 

bauran pemasaran mengenai apa dan bagaimana penerapan yang dilakukan perusahaan pada 

saat ini. 

 Tekanan utama dari bauran pemasaran adalah pasar, karena pada akhirnya produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan adalah pada pasar. 

Kebutuhan pasar tersebut, dipakai sebagai dasar untuk menentukan macam produknya, 

alternatif harga, promosi, dan juga distribusi. Masalah ini menunjukkan kepada perusahaan 

untuk mengalokasikan kegiatan pemasarannya pada masing-masing variabel bauran 

pemasaran. 

 Selanjutnya Empat komponen dalam Bauran Pemasaran menurut Kotler (2002:20) 

diungkapkan sebagai berikut : 

Bauran pemasaran (marketing Mix) adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk 

terus menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran  

 

Secara sistemik dapat terlihat seperti pada gambar di bawah ini : 
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Gambar 2. 1.  Komponen dalam Bauran Pemasaran  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Produk (Product) 

Produk menurut pendapat Kotler alih bahasa Benjamin Molan (2002:449) adalah  : 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk  memenuhi keinginan atau 

kebutuhan. 

Produk-produk yang di pasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, peristiwa, orang, 

tempat, property, organisasi, dan gagasan. 

 Sedangkan Stanton dalam Djaslim Saladin (1994:33) mengungkapkan produk dalam 

arti sempit dan luas sebagai berikut ; 

Dalam arti sempit, sebuah produk adalah sekelompok atribut fisik nyata yang terakit 

dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. 

Dalam arti luas, sebuah produk adalah sekelompok atribut yang nyata dan tidak 

nyata, di dalamnya termasuk kemasan, warna, harga, mutu, dan merk, ditambah 

dengan pelayanan dan reputasi penjual 

 

 
BAURAN PEMASARAN 

TEMPAT 

Saluran Pemasaran 

Cakupan Pasar 

Pengelompokan 

Lokasi 

Persediaan 

Transportasi 

PROMOSI 

Promosi Penjualan 

Periklanan 

Tenaga Penjualan 

Kehumasan / PR 

Pemasaran Langsung 

HARGA 

Daftar Harga 

Diskon 

Potongan Harga 

Periode Pembayaran 

Sayrat Kredit 

 

PRODUK 

Keragaman Produk 

Kualitas 

Design 

Ciri 

Nama Merk 

Kemasan 

Ukuran 

Pelayanan 

Garansi 

Imbalan 

Pasar Sasaran 
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 Secara konseptual, produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas ssesuatu 

yang biasa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan, sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya 

beli pasar. Selain itu produk dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan yang dijabarkan 

oleh produsen melalui hasil produknya. Secara rinci konseptual produk meliputi barang, 

kemasan, merek, label, pelayanan, sebagaimana diungkapkan Fandi Tjiptono (1997:95). 

 Dalam merencanakan tawaran pasar menurut Kotler (2002;449), pemasar perlu 

memahami lima level produk , yaitu : 

1. Manfaat inti  (core benefit), yaitu manfaat yang sebenarnya dibutuhkan dan akan 

dikonsumsi oleh pelanggan dari setiap produksi. Dalam bisnis perhotelan manfaaat utama 

yang dibeli para tamu adalah „istirahat dan tidur‟. Untuk bioskop para penonton 

sesungguhnya membeli „hiburan‟. 

2. Produk dasar (basic product), yaitu produk dasar yang mampu memenuhi fungsi produk 

yang paling dasar (rancangan produk minimal agar dapat berfungsi). Contohnya, hotel 

mencakup tempat tidur,  kamar mandi, handuk, meja tulis, meja rias, dan lemari pakaian. 

3. Produk yang diharapkan (expected product), yaitu serangkaian atribut dan kondisi yang 

biasanya diharapkan oleh pembeli ketika mereka membeli produk itu. Misalnya, tamu 

hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, ketenangan, dan lain-lain. 

4. Produk yang ditingkatkan (augmented product) yang melampaui harapan konsumen. 

Misalnya hotel  menambahkan fasilitas TV, shampoo, bunga-bunga segar, check-in yang 

cepat, Check-out yang cepat, pelayan kamar yang baik, dan lain-lain. 

5. Produk potensial, (potencial product) yaitu mencakup semua peningkatan  dan 

transformasi yang pada akhirnya akan dialami produk tersebut di masa depan. Misalnya 

hotel menambahkan fasilitas layanan internet, perekam video, dan lain-lain. 

 

Klasifikasi Produk 

Menurut Kotler (2002;451), klasifikasi produk biasa dilakukan atas berbagai macam 

sudut pandang. Berdasarkan berwujud tidaknya, produk dapat diklasifikasikan ke dalam tiga 

kelompok utama yaitu : 

Daya Tahan dan Keberwujudan 

1. Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam 

satu atau beberapa kali pemakaian. Contohnya adalah sabun, minuman . Karena barang-

barang itu cepat terkonsumsi dan sering dibeli, strategi yang tepat adalah 
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menyediakannya di berbagai lokasi mengenakan margin yang kecil, dan memasang iklan 

besar-besaran guna memancing orang untuk mencoba, serta membangun preferansi. 

2. Barang Tahan Lama (Durable Goods) 

Barang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya dapat digunakan berkali-

kali. Contohnya meliputi lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Produk tahan lama 

biasanya memerlukan penjualan dan pelayanan yang lebih pribadi, margin yang lebih 

tinggi, dan memerlukan lebih banyak garansi dari penjual. 

3. Jasa (Service) 

Jasa bersifat tidak berwujud, tidak dapat dipisahkan, dan mudah habis. Akibatnya, jasa 

memerlukan lebih banyak pengendalian mutu, kredibilitas pemasok, dan kemampuan 

penyesuaian. Contohnya mencakup potongan rambut dan reparasi.  

 

Klasifikasi Barang Konsumsi 

Banyaknya jenis barang yang dibeli konsumsi dapat diklasifikasikan berdasarkan 

kebiasaan berbelanja konsumen. 

1. Barang Convenience  

 Adalah barang-barang yang biasanya sering dibeli konsumen, segera, dan dengan usaha 

yang minimum.  Contohnya meliputi produk tembakau, sabun, dan surat kabar.  

2. Shooping Goods 

Barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, 

harga, dan gaya dalam proses pemilihan dan pembelian.  Contohnya meliputi furniture, 

pakaian, mobil bekas, dan peralatan rumah tangga yang besar.  

3. Specialty Goods 

Specialty goods adalah barang-barang yang memiliki karakteristik unik dan/atau 

identifikasi merek di mana untuk memperoleh itu sekelompok pembeli yang cukup besar 

bersedia melakukan usaha khusus untuk membelinya. Contohnya meliputi merek dan 

jenis barang mewah, mobil, komponen  stereo, peralatan fotografi, dan jas pria tertentu. 

4.  Unsought Goods 

Barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau diketahui namun secara normal 

konsumen tidak berfikir untuk membelinya. Produk baru seperti detector asap dan 

pengolah makanan, adalah barang unsought hingga konsumen diberitahu tentang produk 

itu melalui iklan. Contoh klasik barang yang dikenal tetapi tidak dicari adalah asuransi 

jiwa, tanah kuburan, batu nisan, dan ensiklopedia.  
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Klasifikasi Barang Industri 

Barang industri dapat diklasifiksikan berdasarkan cara barang itu memasuki proses 

produksi dan harga relatifnya. 

Ada tiga kelompok barang industri yang dapat dibedakan (Kotler, 2002: 452) yaitu bahan 

baku dan suku cadang, barang modal, serta perlengkapan dan jasa bisnis. Dapat diuraikan 

sebagai berikut : 

- Bahan baku dan suku cadang (materials and parts) adalah barang-barang yang 

sepenuhnya memasuki produk yang dihasilkan. Barang-barang ini terbagi dua kelas : 

bahan mentah serta bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur. 

- Barang modal (capital items) adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan dan/atau pengelolaan produk akhir. Barang modal meliputi : instalasi dan 

peralatan. 

- Perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang-barang tahan lama yang memudahkan 

pengembangan dan/atau pengelolaan produk akhir. 

 

 Keputusan Merek 

 Menurut Kotler (2002;460), mendefinisikan merek sebagai berikut : 

“Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau kombinasi dari hal-hal tersebut, 

yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok 

penjual dan untuk membedakannya dari produk pesaing.” 

Selanjutkan Aaker membedakan lima level sikap pelanggan terhadap merek  seperti yang 

dikutip oleh Kotler (2002;462), adalah sebagai berikut : 

a. Pelanggan akan mengganti merek, terutama untuk alasan harga, tidak ada kesetiaan 

merek. 

b. Pelanggan puas dan tidak ada alas an untuk berganti merek. 

c. Pelanggan puas dan merasa rugi bila berganti merek. 

d. Pelanggan menghargai merek itu dan menganggapnya sebagai teman. 

e. Pelanggan terikat kepada merek itu. 

 

Dari uraian di atas nampak jelas pentingnya merek sebagai salah satu strategi produk yang 

harus diperhatikan oleh pemasar bagi keberhasilan usahanya. 
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Pengemasan 

 Kotler (2002;476), mendefinisikan pengemasan (packaging) adalah sebagai berikut 

: 

Pengemasan mencakup semua kegiatan merancang  dan memproduksi wadah atau 

pembungkus suatu produk 

Pengemasan telah menjadi alat pemasaran yang potensial. Kemasan yang terancang dengan 

baik dapat memberikan kenyamanan bagi konsumen dan nilai promosi bagi produsen. 

 

Pelabelan 

 Penjual harus memberikan label pada produknya, seperti yang diungkapkan Kotler 

(2002;478), bahwa : 

Label memiliki beberapa fungsi, yaitu : 

a. mengidentifikasi produk atau merek 

b. menjelaskan produk 

c. mempromosikan produk. 

 

2.1.2.  Harga (Price) 

Menurut sudut pandang pemasaran, harga adalah nilai yang disebutkan dalam rupiah 

dan sen atau media moneter lainnya sebagai alat tukar (Stanton, 1996;308). Harga merupakan 

elemen pokok dalam bauran pemasaran, karena langsung berhubungan dengan penciptaan 

hasil total. 

Agar dapat sukses dalam memasarkan sesuatu barang atau jasa, setiap perusahaan 

harus menetapkan harga secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran 

yang memberikan pendapatan bagi perusahaan, sedangkan unsur bauran pemasaran lainnya 

menyebabkan timbulnya pengeluaran. Disamping itu harga merupakan unsur bauran 

pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat. Berbeda halnya dengan 

karakteristik produk atau komitmen terhadap saluran distribusi yang tidak dapat diubah atau 

disesuaikan dengan cepat, karena biasanya menyangkut keputusan jangka panjang. 

 

Tujuan Penetapan Harga 

Pada dasarnya ada beberapa jenis tujuan penetapan harga, yaitu : 

 

1. Tujuan Berorientasi Laba 
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Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih 

harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah 

maksimalisasi laba. Dalam era persaingan global yang kondisinya sangat kompleks dan 

banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, maksimalisasi laba 

sangat sulit dicapai, karena sukar sekali untuk dapat memperkirakan secara akurat jumlah 

penjualan yang dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak satu 

perusahaan pun dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba 

maksimum. 

 

2. Tujuan Berorientasi Pada Volume 

Perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada 

volume tertentu, biasanya dikenal dengan istilah volume pricing objective. Harga ditetapkan 

sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan (unit, ton,kg, dll), nilai 

penjualan (rupiah, dolar, dll) atau pangsa pasar (absolut maupun relatif). 

 

3. Tujuan Berorientasi Pada Citra 

Citra suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga perusahaan 

dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. 

Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu misalnya 

dengan memberikan jaminan bahwa harga merupakan harga yang terendah di suatu wilayah 

tertentu. Pada hakikatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk 

meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan 

perusahaan. 

 

4. Tujuan Stabilitas Harga 

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitive terhadap harga, bila suatu 

perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus pula menurunkan harga 

mereka. 

 

5. Tujuan-tujuan lainnya 

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, 

mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur 

tangan pemerintah. Organisasi non-profit juga dapat menentukan tujuan penetapan harga 
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yang berbeda misalnya untuk mencapai  partial cost recovery, full cost recovery atau untuk 

menetapkan social price. 

 

2.1.3. Distribusi/Tempat (Distribution) 

Menurut Kotler (2002;558), mengemukakan bahwa : 

Saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam 

proses untuk menjadikan produk/jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi. 

Pemilihan saluran-saluran distribusi merupakan salah satu diantara keputusan yang 

paling kritikal dalam hal mengembangkan sebuah strategi pemasaran. Untuk menyalurkan 

barangnya ke konsumen akhir, produsen memerlukan perantaranya yang biasa berupa 

perantara grosiran, pemborong, dan pengecer. 

Untuk produk industri manufaktur place diartikan sebagai saluran distribusi (zero 

channel, two level channels, dan multilevel channel) yang digunakan dalam memasok barang 

kepada pelanggan yang dituju merupakan keputusan kunci. Keputusan mengenai saluran 

distribusi barang yang akan digunakan melibatkan pertimbngan bagaimana penyerahan 

barang kepada pelanggan dan dimana itu akan berlangsung. Tepat juga penting sebagai 

lingkungan di mana dan bagaimana barang akan diserahkan, berbagai bagian dari nilai dan 

manfaat dari barang itu sendiri. 

Seorang pemasar barang seharusnya mencari cara untuk membangun pendekatan 

penyerahan barang yang tepat yang menghasilkan keuntungan yang bersaing untuk 

perusahaannya. Kita sekarang akan mengamati beberapa masalah yang berhubungan dengan 

lokasi dan saluran yang perlu dipertimbangkan ketika mencari pendekatan penyerahan barang 

yang tepat. 

Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai di 

mana operasi dan stafnya akan ditempatkan. Yang paling penting dari lokasi adalah tipe dan 

tingkat interaksi yang terlibat. Ada tiga macam tipe interaksi antara penyedia barang dan 

pelanggan, yaitu : 

- Pelanggan mendatangi penyedia barang 

- Penyedia barang mendatangi pelanggan 

- Penyedia dan pelanggan melakukan interaksi melalui perantara 

Dalam hal ini pelanggan mendatangi penyedia barang, maka letak lokasi menjadi 

sangat penting. Dalam interaksi ini penyedia barang yang menginginkan pertumbuhan dapat 

mempertimbangkan menawarkan barang mereka di lebih dari satu lokasi. Sedangkan jika 

penyedia barang mendatangi pelanggan, maka letak lokasi menjadi tidak begitu penting 
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meskipun perlu dipertimbangkan pula kedekatan terhadap pelanggan untuk menjaga kualitas 

barang yang akan diterima. Sementara itu dalam kasus penyedia barang dan pelanggan 

menggunakan media perantara dalam berinteraksi, maka letak lokasi dapat diabaikan 

meskipun beberapa media perantara memerlukan interaksi fisik antara mereka dengan 

pelanggan. 

Penting tidaknya sebuah lokasi akan sangat tergantung pada jenis barang yang 

ditawarkan. Cowell telah berhasil meringkas beberapa kunci yang harus dipertimbangkan 

oleh seorang manager barang : 

1. Apakah yang diperlukan pasar ? Bila barang tidak tersedia di suatu lokasi yang nyaman 

pembelian barang akan terhambat atau tertunda dan akan menyebabkan pelanggan apakah 

merubah pikiran atau merubah pilihan mereka ? 

2. Kecenderungan apa yang ada di dalam sektor aktivitas barang dimana organisasi barang 

beroperasi ? Apakah persaingan dapat memasuki pasar ? 

3. Sejauh mana kefleksibelan barang ? Apakah barang itu berorientasi teknologi atau orang 

dan sejauh mana kefleksibelannya terpengaruh oleh lokasi ? 

4. Apakah organisasi mempunyai kewajiban untuk menempatkan barang di suatu lokasi 

yang nyaman (rumah sakit misalnya) ? 

5. Apakah sistem prosedur dan teknologi baru dapat dipakai untuk mengatasi kelemahan 

keputusan lokasi yang lama ? 

6. Sejauh mana kepentingan barang pelengkap terhadap keputusan lokasi ? 

7. Apakah lokasi organisasi sejenis mempengaruhi keputusan lokasi ? 

Pertanyaan di atas dapat digunakan oleh pemasaran barang untuk membuat keputusan 

mengenai lokasi. 

 

Fungsi dan Arus Saluran Distribusi 

 Anggota saluran pemasaran melaksanakan sejumlah fungsi utama sebagai berikut : 

a) Mengumpulkan informasi mengenai pelanggan, pesaing, serta pelaku, dan kekuatan 

lain yang ada saat ini maupun yang potensial di lingkungan pemasaran. 

b) Mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan syarat lain sehingga transfer 

kepemilikan dapat dilakukan. 

c) Melakukan pemesanan ke perusahaan manufaktur. 

d) Memperoleh dana untuk membiayai persediaan pada berbagai level saluran 

pemasaran. 
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e) Menanggung resiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi saluran 

pemasaran tersebut. 

f) Mengatur kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan 

mentah sampai ke pelanggan akhir. 

g) Mengatur pelunasan tagihan pembeli melalui bank dan institusi keuangan lainnya. 

h) Mengawasi transfer kepemilikan actual dari suatu organisasi atau orang kepada 

organisasi atau orang yang lainnya. 

 

2.1.4. Promosi (Promotion) 

Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar 

mereka dapat mengenal produk yang ditawarkan perusahaan kepada mereka dan kemudian 

mereka menjadi senang sehingga mereka membeli produk tersebut. 

Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. 

Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan 

tidak yakin bahwa produk itu akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan mau untuk 

membelinya. 

Pada dasarnya  promosi merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang 

dimaksud dengan komunikasi pemasaran menurut Tjiptono (1997;219) adalah aktivitas 

pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan pasar 

sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan bersangkutan. Sementara itu Rossiter dan Percy dalam 

Tjiptono (1997;222), mengklarifikasikan tujuan promosi sebagai efek dari komunikasi 

pemasaran sebagai berikut : 

- Menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan 

- Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk 

- Mendorong pemilihan terhadap suatu produk. 

- Membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. 

- Mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. 

- Menanamkan citra produk dan pemasaran. 

-  

Bauran Komunikasi Pemasaran 

Bentuk-bentuk promosi yang secara umum memiliki fungsi yang sama, dapat 

dibedakan berdasarkan tugas-tugas khususnya. Beberapa tugas khusus itu terdiri atas lima 

cara komunikasi utama, yaitu  : 
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1. Periklanan 

 Periklanan yaitu salah satu bentuk promosi yang paling banyak digunakan 

perusahaan dalam mempromosikan produknya. Menurut Kotler (2002;626) periklanan adalah 

: 

Segala bentuk penyajian dan promosi atas non-personal, ide, barang atau jasa yang dilakukan 

oleh perusahaan  sponsor tertentu. 

Iklan merupakan bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada informasi tentang 

keunggulan atau keuntungan suatu produk, yang disusun sedemikian rupa sehingga 

menimbulkan rasa menyenangkan yang akan mengubah pikiran seseorang untuk melakukan 

pembelian. 

2. Promosi Penjualan 

 Promosi penjualan merupakan berbagai intensif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa (Kotler, 2002;626). 

 Promosi penjualan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dapat dikelompokkan 

menjadi sebagai berikut : 

a) Customer Promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong 

pelanggan untuk membeli. 

b) Trade Promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong 

pedagang grosir, pengecer, eksportir atau importir untuk memperdagangkan barang 

atau jasa dari sponsor. 

c) Sales-Force Promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi 

armada penjualan. 

d) Bussines Promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh 

pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, 

memperkenalkan dengan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, 

dan mendidik pelanggan. 

3. Hubungan Masyarakat dan Publisitas 

 Publisitas yaitu bentuk penyajian dan penyebaran ide, barang dan jasa secara non-

personal yang mana orang atau organisasi yang diuntungkan tidak membayar untuk itu. 

Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung dalam suatu produk 

untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. 

4. Penjualan Pribadi 

 Yaitu komunikasi langsung antara penjual dan calon pembeli guna melakukan 

presentasi, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan..  
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Penjualan personal memiliki 3 ciri khas, yaitu : 

a) Konfrontasi personal, yaitu penjualan personal mencakup hubungan yang hidup, 

langsung, dan interaktif antara 2 orang/lebih. Masing-masing pihak dapat mengobservasi 

reaksi dari pihak lain yang lebih dekat. 

b) Mempererat, yaitu penjualan personal memungkinkan timbulnya berbagai jenis hubungan 

mulai dari hubungan penjualan sampai hubungan persahabatan. Wiraniaga biasanya 

sudah benar-benar mengenal minat pelanggan dengan baik. 

c). Tanggapan, yaitu penjualan personal membuat pembeli merasa berkewajiban untuk 

mendengarkan pembicara wiraniaga. 

 

5. Pemasaran langsung 

 Yaitu penggunaan surat, telepon, faksimili, e-mail, dan alat penghubung non 

personal untuk berkomunikasi secara langsung dengan atau mendapatkan tanggapan langsung 

dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. 

 

2.2.   Konsep Keunggulan Bersaing 

Membangun dan memelihara keunggulan bersaing dari pasar yang dilayani oleh 

bisnis apa pun bersifat mendasar untuk kelangsungan hidup. Perusahaan harus terus menerus 

berjuang untuk mencapai kecemerlangan baik dalam perencanaan strategis maupun 

operasional. Dengan kata lain sebuah bisnis harus dapat menciptakan strategi untuk 

menyampaikan produk  dan jasa sedimikian rupa sehingga menciptakan nilai yang lebih besar 

untuk pelanggan. 

Persaingan telah semakin dinamis dan ruang lingkupnya mengglobal. Para pemilik 

bisnis kecil perlu dengan cepat belajar dan memahami kecenderungan yang mempengaruhi 

bisnis mereka. 

Bisnis kecil tidak memiliki sumber keuangan yang kuat dan akibatnya tiap gagasan strategis 

harus direncanakan secara matang, terfokus, dan efisien penerapannya. 

 Menurut Zimmerer (2002;34), mengemukakan bahwa : 

Keunggulan bersaing adalah kumpulan faktor-faktor yang membedakan suatu perusahaan 

dari pesaingnya dan memberikannya posisi yang unik dalam pasar. 

 Memperoleh keunggulan bersaing merupakan sasaran yang bergerak dan tidak harus 

merupakan sesuatu yang tetap. Hal-hal rinci yang membentuk keunggulan perusahaan 

memerlukan modifikasi dan adaptasi terus menerus agar memenuhi kebutuhan yang berubah-
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ubah. Agar terus maju, sebuah perusahaan kecil harus menetapkan suatu rencana bisnis untuk 

menciptakan citra yang unik dalam pikiran calon pelanggan. 

 Jalan lain untuk bisnis kecil dalam mencari keunggulan bersaing adalah sesuatu 

yang memang dirancang untuk keterampilan, sumber daya bisnis, kedekatan dengan 

pelanggan, yang mencakup pemusatan pada produk dan jasa yang diinginkan dan dihargai 

pelanggan. 

 Zimmerer menambahkan bahwa strategi untuk selalu berusaha satu langkah di 

depan dari apa yang sekarang dibutuhkan pelanggan dengan mengarah pada apa yang 

dibutuhkan pelanggan kelak di masa depan. Strategi amat sangat cocok untuk perusahaan 

kecil yang berpusat pada ceruk pasar dan mampu berinvestasi untuk memastikan bahwa 

mereka dapat mempertahankan posisi memimpin. 

Menurut Porter (1993; 5) sifat dan tingkat persaingan dalam suatu industri adalah  

tergantung  dari 5 (lima) kekuatan atau 5 (lima)  faktor persaingan yang terdiri dari  : 

a. Masuknya pendatang baru  

Pada prinsipnya semakin mudah memasuki suatu industri, maka profitabilitas bagi 

perusahaan yang ada di pasar akan semakin rendah. Di pihak lain jika terdapat 

penghalang masuk pasar, maka jumlah perusahaan baru dan produk-produk pesaing di 

dalam industri adalah komponen yang penting bagi pembeli. 

b. Ancaman produk subtitusi 

Semua industri menghadapi ancaman substitusi, yaitu proses dimana satu produk atau 

jasa menggantikan yang lain dalam melakukan satu atau beberapa fungsi tertentu bagi 

pembeli. 

c. Persaingan diantara pesaing yang ada  

Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan persaingan yang intens, termasuk : 

1. banyaknya jumlah pesaing dengan ukuran dan kekuatan yang relatif sama 

2. pertumbuhan industri yang lambat 

3. biaya tetap dan penghalang keluar pasar yang tinggi 

d. Daya tawar menawar pemasok 

Jika supplier dalam suatu industri memiliki kekuatan tawar menawar yang tinggi, mereka 

dapat menekan pesaing dengan menetapkan harga yang tinggi atau menurunkan kualitas 

produknya. Terdapat beberapa faktor penyebab kekuatan tawar menawar supplier yang 

tinggi termasuk : 

 hanya terdapat sedikit supplier besar 

 petumbuhan industri yang lambat 
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 keunikan produk supplier 

 pesaing bukan pelanggan penting bagi grup supplier 

 

e. Daya tawar menawar Pembeli 

 Kekuatan pembeli mempengaruhi harga yang ditetapkan perusahaan, karena pembeli 

yang kuat menuntut pelayanan yang mahal. 

Kekuatan kolektif dari kelima kekuatan bersaing ini menentukan kemampuan 

perusahaan di dalam suatu industri untuk memperoleh, secara rata-rata, tingkat laba investasi 

yang melebihi biaya modal. Kekuatan dari five forces model ini bervariasi dari suatu industri 

ke industri lain dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan industri. Selanjutnya kelima 

faktor persaingan yang menentukan kemampulabaan industri tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.2. . LIMA FAKTOR PERSAINGAN 

Sumber : Porter (1993;5). 
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2.2.1. Strategi Bersaing Generik 

 Menurut Porter (1993;10-14) menguraikan tiga strategi untuk mencapai keunggulan 

bersaing, yaitu : 

1. Keunggulan biaya 

Dalam strategi ini, perusahaan berusaha menjadi produsen berbiaya rendah dalam 

industrinya. Perusahaan mempunyai cakupan pasar yang luas dan melayani banyak 

segmen industri, bahkan mungkin juga beroperasi dalam sejumlah industri yang 

berkaitan. Keluasan cakupan pasar perusahaan seringkali penting untuk mencapai 

keunggulan biaya. Faktor lain adalah pencapaian skala ekonomis, teknologi, akses ke 

sumber Bahan baku, dan lain-lain. 

2. Diferensiasi 

Perusahaan berusaha untuk menjadi unik dalam industrinya dalam sejumlah dimensi 

tertentu secara umum dan dihargai pembeli. Perusahaan memiliki satu atau beberapa 

atribut yang oleh banyak pembeli dalam industri itu dipandang penting, dan 

menempatkan dirinya secara unik untuk memenuhi kebutuhan ini. Deferensiasi dapat 

didasarkan pada produk itu sendiri, sistem pengiriman. Ancaman pemasaran, serta 

berbagai cara lain 

3. Fokus 

Strategi ini memilih untuk bersaing dalam cakupan persaingan yang sempit dalam suatu 

industri. Dengan mengoptimumkan strateginya untuk segmen tertentu yang dipilih. 

Perusahaan focus berupaya mencapai keunggulan bersaing dalam segmen targetnya 

walaupun perusahaan ini tidak memiliki keunggulan bersaing secara menyeluruh. 

Lebih lanjut Porter mengatakan bahwa keunggulan bersaing berisi tentang cara yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk menerapkan strategi generik itu. 

 

2.2.2. Rantai Nilai Dan Keunggulan Bersaing 

 Keunggulan bersaing tidak dapat dipahami jika kita tidak melihat suatu 

perusahaan sebagai suatu keseluruhan. Keunggulan bersaing bersumber dari banyak ragam 

kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mendesain, membuat, memasarkan, 

mendistribusikan, dan mendukung produknya. Masing-masing kegiatan ini dapat 

mempengaruhi posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan landasan diferensiasi. 

 Keunggulan biaya, misalnya dapat berasal dari beragam sumber yang berlainan 

seperti sistem distribusi fisik berbiaya rendah, proses perakitan yang sangat efisien, atau 

pemanfaatan armada wiraniaga yang unggul. Diferensiasi dapat bersumber dari beragam 



29 
 

faktor pula, termasuk perolehan bahan baku yang bermutu tinggi, sistem pelayanan pesanan 

yang cepat tanggap, atau desain produk yang istimewa. 

 Cara yang sistematik untuk mempelajari semua kegiatan yang dilakukan 

perusahaan serta bagaimana kegiatan ini berinteraksi diperlukan untuk menganalisa sumber 

keunggulan bersaing. Rantai nilai (value chain) seperti yang diungkapkan Porter adalah 

sebagai alat utama untuk melakukannya.  

 Rantai nilai memilah-milah perusahaan dalam berbagai kegiatan yang secara 

strategis relevan guna memahami perilaku biaya serta sumber diferensiasi yang ada dan yang 

potensial. Perusahaan memperoleh keunggulan bersaing dengan melakukan kegiatan secara 

strategis relevan ini lebih baik ketimbang para pesaingnya. 

 Kemudian Porter mengatakan pula (1993;33) bahwa rantai nilai suatu perusahaan 

serta cara perusahaan menyelenggarakan setiap kegiatannya merupakan cerminan dari 

riwayat, strategi, dan ancangan perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya, serta 

keadaan ekonomi yang melandasi kegiatan itu sendiri. 

 Dalam pengertian persaingan, niali adalah jumlah uang yang sedia dibayarkan 

pembeli untuk sesuatu yang ditawarkan perusahaan. Nilai diukur dengan pendapatan total, 

cerminan harga yang ditentukan perusahaan dan jumlah unit produk yang terjual. 

 

2.2.3. Hubungan Bauran Pemasaran Dengan Keunggulan Bersaing 

Menurut pendapat  Kotler (2002;9) bahwa manajemen pemasaran sebagai seni dan 

ilmu untuk memilih pasar sasaran serta mendapatkan, menjaga, dan mempertahankan jumlah 

pelanggan melalui penciptaan, penyerahan, dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang 

unggul. 

Intisari Pemasaran adalah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai 

yang diciptakan oleh pesaing. Untuk itu digunakan persamaan nilai sebagai berikut : 

 

  Manfaat     Manfaat fungsional + Manfaat emosional 

Nilai =                    = 

  Biaya            Biaya moneter+B.waktu+B.energi+B.fisik 

 

 

Dengan berpedoman pada persamaan tersebut nilai untuk pelanggan dapat dinaikan 

dengan memperluas kinerja bauran pemasaran  
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Persamaan yang menggunakan harga sebagai senjata bersaing harus mempunyai strategi 

keunggulan biaya dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat dipertahankan. 

Pengetahuan mengenai pelanggan digabungkan dengan inovasi dan kreativitas dapat 

mengarah pada perbaikan produk dan jasa yang berarti bagi pelanggan. Bila manfaat itu 

cukup kuat dan cukup bernilai bagi pelanggan, sebuah perusahaan tidak perlu menjadi 

pesaing yang menawarkan produk dengan harga rendah untuk memenangkan persaingan. 

 Menurut Kotler (2002;53), mengemukakan bahwa selama perusahaan dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu (kegiatan pemasaran) dengan lebih baik daripada para 

pesaingnya, perusahaan itu akan dapat memperoleh keunggulan kompetitif. 

Perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah pelanggan dengan berbagai cara : 

- Meningkatkan manfaat 

- Mengurangi biaya 

- Meningkatkan manfaat dan mengurangi biaya 

- Meningkatkan manfaat lebih besar daripada pengurangan biaya 

- Mengurangi manfaat lebih kecil daripada pengurangan biaya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  

 

3.1. Gambaran Umum Sentra Industri dan Perdagangan di Kota Bandung 

Sektor industry di Kota Bandung kerap mengalami penurunan. Menurut data Badan 

Pusat Statistik Kota Bandung, pada tahun 2008, sector ini memberi kontribusi 28,14% pada 

perekonomian kota kembang. Namun, pada tahun 2012, turun menjadi 22,72% saja. 

“Tergilas” oleh sektor jasa yang terdiri atas hotel, restoran dan hiburan, serta sektor 

perdagangan. 

 Semakin tingginya tingkat persaingan di sector industry dan makin terbukanya pasar 

secara global juga regional mengakibatkan pertumbuhan industry kota Bandung terus 

mengalami penurunan. Jika pada tahun 2008 pertumbuhan industry mencapai 22,18%, di 

tahun 2012 pertumbuhannya mengalami penurunan yang signifikan menjadi hanya 0,72%. 

 Kota Bandung saat ini sudah memiliki 30 sentra. Beberapa sentra industry dan 

perdagangan itu antara lain sentra sepatu Cibaduuyut, sentra industry Rajut Binongjati, sentra 

industry baju bayi Hantap, sentra industry pakaian anak Pagarsih, sentra industry kaus sablon 

Suci, sentra industry telur Derwati, sentra industry ikan pindang Cijaura, sentra industry roti 

Kopo, sentra industry boneka Muncang, dan Sukamulya, sentra industry kusen Astanaanyar, 

sentra industry knalpot Sadakeling, dan sentra industry suku cadang Kiaracondong.  

Pada awalnya kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan 

pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan 

perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis, sesuai dengan 

transformasi ekonomi kota umumnya. Sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan 

peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini disamping terus berkembangnya sektor 

industri. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) 2006, 35.92 % dari total 

angkatan kerja penduduk kota ini terserap pada sektor perdagangan, 28.16 % pada sektor jasa 

dan 15.92 % pada sektor industri. Sedangkan sektor pertanian hanya menyerap 0.82 %, 

sementara sisa 19.18 % pada sektor angkutan, bangunan, keuangan dan lainnnya.  

Pada triwulan I 2010, kota Bandung dan sebagian besar kota lain di Jawa Barat 

mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagai 
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faktor pendorong inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yang berupa interaksi 

permintaan-penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat. Walaupun secara keseluruhan laju 

inflasi pada kota Bandung masih relatif terkendali. Hal ini terutama disebabkan oleh deflasi 

pada kelompok sandang, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya, inflasi Kota 

Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh 

kenaikan harga BBM non subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar 

internasional. 

Di kawasan Sentra home industri Binong Jati Bandung ini  akan menemui banyak 

usaha kecil menengah sedang sibuk memproduksi pakaian rajutan dengan berbagai macam 

desain dan model. Penduduk Binong jati kebanyakan berprofesi sebagai pengrajin rajutan. 

Sejarah industri rajutan ini dimulai sejak jaman dahulu sekitar tahun 1965 yang pada awalnya 

penduduk disini adalah sebagai pekerja. Dikarenakan permintaan semakin meningkat maka 

para pemilik usaha menawarkan kepada penduduk untuk memproduksi rajutan dirumah 

mereka dengan memberikan pinjaman mesin rajut. Order yang datang kepada pengusaha 

diteruskan kependuduk untuk dikerjakan dirumah mereka. Dengan boomingnya permintaan 

akan produk rajutan, para penduduk akhirnya mampu membeli mesin rajut sendiri. Sehingga 

akhirnya pengrajin rajutan rumahan tersebut mampu memperkerjakan tetangga sekitar 

mereka untuk memproduksi rajutan secara mandiri. Hasil rajutan sentra home industri rajutan 

Binong jati Bandung pernah mengalami masa keemasan. Pada saat itu produk rajutan hasil 

produksi mereka dipasarkan tidak hanya di sekitar Bandung saja tapi sampai kekota-kota 

sekitar Bandung, kota-kota besar di Jawa Barat, Jawa timur bahkan sampai diekspor ke 

mancanegara. Pada awalnya produk rajutan hanya melulu memproduksi cardigan, syal, 

sweater dll tapi dalam perkembangannya permintaan akan produk rajutan berkembang kearah 

segala keperluan penutup tubuh seperti gamis, tunik, kerudung dengan desain mengikuti 

trend baju yang sedang digemari oleh masyarakat. 

3.2.  Profile Sentra Industri dan Perdagangan Rajut Binongjati 

Binong Jati dikenal sebagai tempat produksi perajin rajutan di Bandung. Gapura yang 

bertuliskan “Sentra Industri Rajutan Binong Jati” di Jl. Gatot Subroto, Bandung, menjadi 

penandanya. Di sekitar gapura, terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Binong. Saat 

memasuki gapura itu, kita akan melihat jalan setapak yang dipadati oleh rumah penduduk 

sepanjang kurang lebih 5 km. Daerah itu tak ubah seperti pemukiman pada umumnya. 

Namun, bila menyusuri jalan setapak tersebut, dapat terlihat di beberapa rumah, belasan 
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perajin sedang merajut. Binong Jati sebagai sentra industri rumahan bidang rajutan di 

Bandung memiliki sejarah yang cukup lama. Bermula di tahun 1970-an, dimana para ibu-ibu 

di Binong Jati saat itu mengisi waktu luangnya dengan bekerja sebagai perajut pada seorang 

pengusaha yang memiliki industri rajutan. Saat itu, para ibu-ibu perajut tersebut bekerja 

dengan cara maklun, yakni merajut dengan menggantungkan modal dan bahan baku pada 

pemberian pengusaha tersebut. Di tahun 1970-an itu, para perajut juga masih menggunakan 

mesin rajut yang tergolong sederhana dan manual. Kegiatan merajutnya pun masih bersifat 

selingan. Belum rutin, dan berkelanjutan seperti sekarang.  

Seiring berjalannya waktu, perubahan yang cukup mencolok terjadi pada akhir tahun 

1990 an. Di masa itu jumlah perajut melonjak, dan tidak didominasi oleh kaum perempuan 

saja. Selain itu, pada akhir tahun 1990-an itu, aktivitas produksi dari para perajut menjadi 

relatif lebih mandiri. Tidak mengalami ketergantungan seperti cara produksi yang bersifat 

maklun. Produk-produknya juga mulai tersebar ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti 

Jakarta, Solo, dan Surabaya.   

3.3.  Potensi Industri dan Perdagangan Rajut Binongjati 

 Tak hanya industry kreatif, Bandung sebenarnya sejak lama dikenal sebagai sentra 

UMKM. Siapa yang tak mengenal Sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Boneka Sukajadi ataupun 

Sentra Rajut Binongjati.  Sentra industry Rajut Binongjati terletak di Jalan Binong Jati, 

kecamatan Batununggal, Bandung. Fokus sentra ini adalah memproduksi berbagai macam 

jenis pakaian yang berbahan rajut.Macam-macam produk rajutan yang diproduksi 

diantaranya seperti Sweater, Jaket, Cardigan, Syal, Baju hangat dll.  

Di tahun 1970-an itu, para perajut juga masih menggunakan mesin rajut yang 

tergolong sederhana dan manual. Kegiatan merajutnya pun masih bersifat selingan. Belum 

rutin, dan berkelanjutan seperti sekarang. Seiring berjalannya waktu, perubahan yang cukup 

mencolok terjadi pada akhir tahun 1990 an. Di masa itu jumlah perajut melonjak, dan tidak 

didominasi oleh kaum perempuan saja. Selain itu, pada akhir tahun 1990-an itu, aktivitas 

produksi dari para perajut menjadi relatif lebih mandiri. Tidak mengalami ketergantungan 

seperti cara produksi yang bersifat maklun. Produk-produknya juga mulai tersebar ke 

beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, dan Surabaya.  Saat ini terdapat 

sekitar 300 pengrajin rajutan di Binong Jati. kapasitas produksi rajutan dalam sehari di 

Binong Jati mencapai 18.000 rajutan. Rata-rata dalam satu rumah,  para pengrajin 
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menghasilkan 5 lusin rajutan tiap harinya, dengan rata-rata penjualan Rp 250.000 per lusin. 

Kapasitas produksi per tahunnya sebanyak 852.200 Lusin dengan nilai investasi Rp.31,366 

Milyar dan menyerap tenaga pekerja sebanyak 2.143 Orang 

Terkait dengan keberadaan ritel di Binong Jati, hampir sebagian besar perajin rajut di 

Binong Jati belum memiliki perhatian mengenai aspek distribusi, atau pemasaran.  Pada 

dasarnya, perajin memang berfokus pada membuat saja, berproduksi. Tetapi, sebenarnya ada 

hal yang sama pentingnya dengan aspek produksi, yakni aspek pemasaran. Di sisi pemasaran 

belum berkembang dalam pemikiran para perajin. Kebutuhan akan kapital yang besar 

menjadi penyebab aspek pemasaran tidak terlalu diperhatikan oleh para perajin. Pemasaran  

memerlukan konsep serta pendidikan, dan pendidikan di jaman sekarang tentu tidak murah. 

Selain itu, masalah infrastruktur, seperti jalan dan tempat yang representatif untuk menunjang 

pemasaran produk rajutan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketiadaan kapital 

yang besar bagi sebagian besar perajin rajut di Binong Jati juga dapat menjadi penghambat 

dalam mengikuti persaingan bebas ala neoliberal yang ditandai oleh peresmian ACFTA pada 

awal 2010 silam. Dengan adanya pasar bebas, banyak produk impor yang membanjiri pasar 

Indonesia dengan harga yang murah, dan tidak dikenai pajak. Tentunya ini akan merugikan 

para perajin seperti di Binong Jati. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar para perajin 

Binong Jati dapat bertahan dalam suasana persaingan pasar bebas adalah sesegera mungkin 

membenahi infrastruktur, seperti perbaikan akses jalan masuk ke Binong Jati.  Dengan 

membenahi infrastruktur, maka Binong Jati akan menjadi tempat yang representatif, dan 

diharapkan akan banyak pengunjung ke Binong Jati. Dengan begitu, akan meningkatkan juga 

pendapatan para perajin Binong Jati. 

Infrastruktur merupakan permasalahan utama Binong Jati sebagai sebuah sentra rajut 

di Bandung, kendala infrastruktur, yakni akses jalan masuk ke kawasan industri Binong Jati, 

dirasakannya masih menjadi penghambat. Jalan masuk dari arah Jl. Gatot Subroto dirasakan 

cukup sempit. Begitupun dengan jalan masuk dari arah Jl. Ibrahim Adjie – yang terletak di 

ujung jalan yang berlawanan dari Jl. Gatot Subroto – dirasakan tidak cocok bagi kendaraan 

besar, seperti bis, yang akan masuk ke daerah Binong Jati. Permasalahan infrastruktur 

merupakan permasalahan yang sudah berkubang lama di Binong Jati. Tidak representatifnya 

akses jalan masuk ke Binong Jati, seperti sempitnya ruas jalan, dan padatnya pemukiman, 

merupakan permasalahan utama yang masih ada. Semenjak tahun 2006 beberapa perwakilan 

perajin sentra rajut Binong Jati mengusulkan kepada pemerintah agar ada pembenahan 
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infrastruktur. Bahkan pada tahun 2008 sempat ada kontrak politik antara warga Binong Jati 

dan Walikota Bandung Dada Rosada, beserta Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan 

mengenai pembenahan infrastruktur.  

Dalam salinan surat kontrak politik antara perwakilan warga Binong Jati dan 

Walikota Bandung Dada Rosada yang diperlihatkan, tertulis bahwa Dada Rosada berjanji 

akan memperhatikan aspirasi Sentra Rajut Binong Jati, memprioritaskan pembangunan akses 

jalan tembus dari Jl. Kiaracondong ke Jl. Binong Jati, dan pembangunan sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan untuk pengembangan sentra industri rajutan Binong Jati, serta membuat 

payung hukum untuk melindungi eksistensi pengusaha rajutan Binong Jati dari kekuatan 

investor besar. Kemudian dalam salinan surat kontrak politik antara perwakilan perajin 

Binong Jati dan Gubernur Jabar Ahmad Heriawan disebutkan, infrastruktur yang dibutuhkan 

oleh masyarakat sentra industri rajutan Binong Jati akan dibangun, dan aspirasi warga yang 

mayoritas bekerja sebagai pengrajin rajutan akan diperhatikan. 

Terkait pembenahan infrastruktur ini, rencananya salah satu lahan kosong seluas 1 

hektar milik pemda di Binong Jati yang saat ini merupakan areal persawahan akan dirubah 

menjadi akses masuk dari arah Jl. Ibrahim Adjie (Kiara Condong). Selain itu, di lahan kosong 

itu juga rencananya akan dibangun showroom untuk produk rajutan. Namun demikian, 

rencana pembenahan infrastruktur itu belum kunjung terealisasi hingga kini. Penyebabnya, 

ada masalah perijinan yang belum selesai dari salah satu gedung yang akan terkena 

penggusuran. Disebabkan belum tuntasnya masalah perijinan itu, maka masalah pembenahan 

infrastruktur hingga kini masih belum bisa terealisasikan. Bagi perajin Binong Jati, 

pembenahan infrastruktur akan penting artinya. Visi mengenai Binong Jati sebagai sentra 

wisata industri rajutan dimana pengunjung dapat melihat proses rajutan secara langsung di 

tempat-tempat produksi yang ada di Binong Jati, disamping melihat produk rajutan yang 

ditawarkan itu sendiri. Dengan begitu, lama-kelamaan Binong Jati akan dikenal, dan 

kesejahteraan perajin Binong Jati pun dapat ikut terdongkrak. Apabila potensi yang ada di 

Binong Jati tidak dikembangkan. Lagipula, Bandung konon dikenal sebagai kota kreatif, 

tetapi bila melihat situasi sekarang ini, sepertinya harus dipertanyakan. Kreatif yang 

bagaimana Sementara UKM disini adalah UKM yang bermodal kecil dan tidak ditunjang 

oleh infrastruktur yang baik, tapi dipaksa untuk menghadapi kondisi pasar bebas yang tidak 

menguntungkan mereka yang bermodal kecil. Bisa-bisa, kreatif di sini hanyalah untuk 

mereka yang bermodal besar, sedangkan yang bermodal kecil tidak dapat berpartisipasi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Model  Pengembangan Kompetensi  Pemasaran  Produk Rajut pada UKM Rajut 

Binongjati Kota Bandung 

 Berdasarkan hasil penelitian tahun kesatu dihasilkan Model  Pengembangan 

Kompetensi Pemasaran pada UKM. Rajut Binong jati, seperti terlihat pada Bagan Model 

sebagai berikut : 
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Gambar. 4.1.  

Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran Produk Rajut Dalam Meningkatkan Keunggulan 

Bersaing di UKM Rajut Binongjati Kota Bandung 

 

 

 Model pengembangan kompetensi pemasaran dalam rangka meningkatkan 

keunggulan Bersaing produk Rajut Binongjati di Kota Bandung, diperlukan langkah-

langkah nyata dalam implementasinya. Adapun informasi yang peneliti peroleh berdasarkan 

pada survei yang dilakukan, bahwa : 

1. Pelaku usaha rajut memandang sangat diperlukannya peningkatan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola usahanya agar lebih 

meningkat dan mampu bersaing baik di pasar lokal, nasional, maupun ekspor. 

2. Secara spesifik untuk meningkatkan daya saing produk rajut melalui pengembangan 

kompetensi pemasaran perlu didukung pelatihan dan  pendampingan usaha, yang 

telah dilakukan kepada 16 ( enam belas ) pelaku usaha sebagai perwakilan untuk  

dapat mentransfer kepada pelaku rajut lainnya. 

3. Pelatihan dan Pendampingan usaha yang telah dilakukan, meliputi : 

a. Pelatihan dan Pendampingan tentang Pengelolaan dan pembukuan sederhana. Hal 

ini dilakukan dengan keinginan para pelaku usaha rajut di Binongjati Kota 

Bandung, dapat mengelola keuangannya secara terencana sehingga dapat 

mengukur keberhasilan usaha yang dicapai, sebagai acuan dan target selanjutnya 

untuk pengembangan usahanya tersebut. 

b. Pelatihan dan Pendampingan tentang perencanaan usaha (Business Plan), 

sehingga pelaku usaha rajut di Binongjati memiliki target yang jelas dan 

usahanya tersebut dengan program dan strategi usaha yang telah di rancang. 

c. Pelatihan dan Pendampingan tentang kreatifitas dan inovasi, hal ini dilakukan 

sebagai langkah dimana pelaku rajut di Binongati mampu memunculkan rajut 

yang memiliki ciri khas dan memiliki daya saing di pasar. 

 

Dari pelatihan di atas berdasarkan analisis yang dilakukan kepada pelaku usaha 

dengan membandingkan konsidi sebelum memperoleh pelatihan dan pendampingan dengan 

seteleh dilakukannya pelatihan dan pendampingan diperoleh gambaran sebagai berikut : 

1. Pelaku UMK rajut Binongjati merasakan adanya peningkatan kemampuan kewirausahaan 

melalui pelatihan yang elevan dengan kondisi dan kebutuhan UKM. 
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2. Memiliki peningkatan dalam kompetensi pemasaran pelaku UKM dalam merancang 

strategi pemasaran produk rajut sesuai dengan perkembangan pasar dan segmen yang di tuju. 

3.  Memiliki perencanaan yang jelas tentang target usaha yang akan dicapai melalui 

peningkatkan kompetensi pemasaran berbasis inovasi yang dikembangkan berdasarkan 

kebutuhan pasarnya,   perluasan jaringan pemasaran, promosi melalui pusat informasi 

pemasaran, serta peningkatkan usaha retail. 

4. Pelaku ukm rajut Binongjati melakukan peningkatan Keunggulan Bersaing Produk Rajut , 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menciptakan citi khas  produk melalui analisis pasar, seperti yang dilakukan produk rajut 

baju muslim wanita dengan ciri khas multi konsep atau multi guna, dimana 1 jenis baju 

musli, atau kerudung rajut memiliki cara pemakaian lebih dari 1 style/gaya.. 

b. Melakukan pengembangan potensi dan kualitas produk rajut  berdasarkan potensi bahan 

baku berbiaya rendah. 

c. Dikembangkannya wisata kampung rajut, yaitu memberi kesempatan kepada khlayak 

masyarakat untuk melihat dan mempraktekkan produksi rajut, sehingga hal ini dapat 

memberikan informasi tentang produksi rajut Binongjati dan sekaligus sebagai media 

promosi. 

 

4.2. Implementasi Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran Berbasis Inovasi pada 

Produk Rajut pada UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung.  

 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaku usaha rajut Binongjati, terdapat pelaku 

usaha rajut yang bergerak secara grosir dan bergerak dengan retail. Hal ini menunjukkan pula 

bahwa pelaku usaha rajut Binongjati, mulai tertarik untuk memasuki usaha rajut yang lebih 

fokus kepada konsumen yang menjadi target pasarnya, tidak hanya menggandalkan grosir, 

yaitu memperoduksi rajut sesuai pesanan pihak lain. 

Adapun karakteristik pelaku usaha rajut Binongjati yang mulai memutuskan untuk 

bergerak secara retail, yaitu : 

Tabel 4.1 

Karakteristik responden berdasarkan Nama, Pemilik, Alamat, dan Tahun Mulai Usaha 

 

No Nama UKM Pemilik Alamat Mulai usaha 

1. Jeahan Collection Ugun Permana Binongjati 2009 

2. Amel Collection Yati M Binongjati 1987 

3. Wanina Fashion‟s Wahyudi Binongjati 2014 

4. Karimake Eka Rahmat Jaya Binongjati 2008 

5. Imam Collection Imam Binongjati 2012 
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6. Rumah Rajut Dedy Kurniawan Binongjati 2002 

7. Ria Collection Ria Binongjati 2010 

8. AB Fashion Knit Abung Jaya Binongjati 1998 

9. E.Jaya Collection Edi Syamsu Binongjati 1998 

10. Erlinda Collection Dani Ipung Binongjati 2005 

11. Asep Fashion Knit Asep Saepudin Binongjati 2000 

12. Cahaya Samudra Suryono Binongjati 2001 

13. Lia Collection Lia Binongjati 2002 

14. Boga Knit H.Elan Binongjati 1995 

15. Risa Collection Mira Binongjati 1998 

16. Supernova Ibu Dhea Binongjati 1998 

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.2 

Jumlah Pegawai dan Kapasitas Produksi/bulan 

 

No. Nama UKM Jumlah Pegawai Kapasitas produksi (lusin/bulan) 

1. Jeahan Collection 14 220 

2. Amel Collection 29 420 

3. Wanina Fashion‟s 4 60 

4. Karimake 10 250 

5. Imam Collection 5 80 

6. Rumah Rajut 10 150 

7. Ria Collection 5 80 

8. AB Fashion Knit 18 450 

9. E.Jaya Collection 15 350 

10. Erlinda Collection 5 100 

11. Asep Fashion Knit 7 120 

12. Cahaya Samudra 34 700 

13. Lia Collection 8 80 

14. Boga Knit 25 5000 

15. Risa Collection 23 580 

16 Supernova 10 500 

Sumber : Hasil penelitian, 2015 

 

Tabel 4.3 

Jenis Rajut yang dihasilkan dan Harga Produk 

 

No. Nama UKM Rajut yang dihasilkan Harga Produk 

1. Jeahan Collection Sweater tribal, anak  300.000-700.000 

2. Amel Collection Aneka sweater 250.000-500.000 

3. Wanina Fashion‟s Jaket rajut Ariel Sd 650.000 

4. Karimake Sweater, rompi, 

cardigan 

600.000-3.000.000 

5. Imam Collection Sweater Sd 500.000 

6. Rumah Rajut Sweater rajut pria Sd 600.000 

7. Ria Collection Longdress Sd 400.000 

8. AB Fashion Knit Rajut wanita Sd 450.000 

9. E.Jaya Collection Sweater Sd 360.000 

10. Erlinda Collection Cardigan Sd 420.000 

11. Asep Fashion Knit Rajut Remaja Sd 385.000 

12. Cahaya Samudra Aneka sweater 300.000-500.000 
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13. Lia Collection Kerudung Rajut Sd 450.000 

14. Boga Knit Assesoris rajut, syal  Sd 5.000.000 

15. Risa Collection Sweater 300.000-500.000 

16. Supernova Pakaian Rajut wanita Sd 650.000 

Sumber : Penelitian, 2015 

 

Tabel 4.4 

Wilayah pemasaran 

 

No. Nama UKM Wilayah pemasaran 

1. Jeahan Collection Jakarta 

2. Amel Collection Jakarta, Medan, Bandung 

3. Wanina Fashion‟s Jakarta, Bandung 

4. Karimake Pulau Jawa, Sumatra, Malaysia 

5. Imam Collection Jakarta, Semarang 

6. Rumah Rajut Jakarta, Bandung 

7. Ria Collection Jakarta 

8. AB Fashion Knit Medan 

9. E.Jaya Collection Jakarta, Bandung 

10. Erlinda Collection Jakarta 

11. Asep Fashion Knit Jakarta 

12. Cahaya Samudra Jakarta, Bandung, Kediri, Probolinggo, Solo, Medan 

13. Lia Collection Jakarta 

14. Boga Knit Wilayah di Indonesia 

15. Risa Collection Jakarta, Medan 

16 Supernova Jakarta, Sumatera, Bandung 

Sumber : Hasil Penelitian, 2015 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan pelaku UKM Rajut Binongjati memiliki Profil sbb : 

 

Tabel 4.5 Profil UKM Rajut Binongjati 

 

No. Karakteristik Jumlah 

1. Mulai usaha : 

Tahun 1987 sd 2000 

Tahun 2001 sd 2014 

 

8 UKM 

8 UKM 

2. Jumlah pegawai yang dimiliki : 

1 sd 10 orang  

11 sd 20 orang 

Di atas 20 orang 

 

9 UKM 

3 UKM 

4 UKM 

 

3. Kapasitas produksi :  

Sd 500 lusin 

Diatas 500 lusin 

 

12 UKM 

 4 UKM 

4. Jenis Rajut : 

Sweater rajut 

Aneka Rajut 

Pakaian rajut wanita 

Rajutan anak 

 

 6 UKM 

 5 UKM 

 3 UKM 

 2 UKM 

5. Harga yang ditawarkan per lusin  

Rp. 300.000 sd Rp. 500.000 

Di atas Rp. 500.000 

 

 11 UKM 

  5 UKM 

6. Wilayah Pemasaran :  
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Lokal, regional, nasional 

Lokal, nasional, ekspor 

14 UKM 

  2 UKM 

 Jumlah 16 UKM 

 

Implementasi model Kompetensi Pemasaran Berbasis Inovasi pada Produk Rajut pada 

UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung, yang telah memutuskan bergerak secara retail 

tersebut adalah : 

 

1. Jaringan Distribusi 

a. UKM Rajut Binongjati umumnya menyatakan bahwa untuk menuju ke UKM berada 

di pinggir jalan utama/pusat kota dan tersedia sarana transportasi untuk 

menjangkaunya walaupun dari jalan utama tersebut harus menggunakan akses jalan 

masuk yang sempit/kecil, melalui gang jalan. 

b. Sebagian besar UKM Rajut Binongjati menyatakan bahwa tidak ada kejelasan lokasi 

UKM karena selain tertutup oleh pasar tradisional, marka jalan menuju objek tidak 

jelas, dan berada di pemukiman yang berhimpitan, sementara sebagian kecil 

menyatakan bahwa UKM Rajut Binongjati terbantu dengan adanya billboard/papan 

nama walaupun tulisan/informasi billboard jelek dan rusak serta kurang besar. 

c. Seluruh UKM Rajut Binongjati menyatakan bahwa tidak terdapat sarana lahan untuk 

parkir dikarenakan berada di kawasan pemukiman padat, akses jalan kecil sehingga 

kendaraan tidak dapat masuk dan parkir, kalaupun ingin parkir harus di jalan raya 

gatsu atau jalan raya kiaracondong,yang tentunya dilanjutkan berjalan kaki menuju 

objek UKM,  lahan yang adapun semakin sedikit serta mahal. 

 

2. Riset Pemasaran dan Pengembangan Produk 

a. Sebagian besar UKM Rajut Binongjati melakukan riset pemasaran melalui 

pengamatan pesaing dengan cara mengikuti trend/pasar/up date model (produksi 

masal), hanya sebagian kecil UKM mencoba membuat model sendiri, tidak melihat 

trend terutama yg dilakukan pesaing tapi hal ini menunjukkan produk mempunyai 

kelas sendiri (terbatas). 

b. Sebagian besar UKM Rajut Binongjati melakukannya, mereka beranggapan hal 

tersebut merupakan bagian dari instrument capital (nilai produk) dapat menaikkan 

kelas dan terdapat nilai jual, keberagaman model, penciptaan model baru, Semuanya 

didapatkan melalui bantuan/peran dari Perguruan Tinggi maupun Pemerintah 

setempat, sedangkan sebagian kecil UKM tidak melakukannya dengan alasan bahwa 
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mereka lebih mengikuti yang sudah ada, produksi diarahkan hanya kepada segmen 

grosir, serta berdasarkan kuantitas. 

 

3. Strategi Harga 

a. Seluruh UKM Rajut Binongjati melakukan strategi penetapan harga berdasarkan harga 

persaingan atau standar harga pesaing. 

b. Seluruh UKM Rajut Binongjati melakukan strategi penetapan harga  berdasarkan 

permintaan konsumen. 

 

4. Promosi 

a. Semua UKM Rajut Binongjati melakukan strategi promosi antara melaui penjualan 

langsung, promosi penjualan (melalui pameran, mulut ke mulut), penjualan perorangan, 

periklanan (media social) serta humas. 

b. Semua UKM Rajut Binongjati melakukan upaya-upaya dalam hal perbaikan kualitas 

produk, model dan desain baru, mengoptimalkan fasilatas teknologi melui web, 

pemasaran online, peningkatan reseller, menekankan pada ciri khas, pembagian produk 

gratis apabila melakukan pembelian dalam jumlah banyak, memperbanyak tenaga 

marketing. 

 

 

4.3. Faktor faktor penentu keunggulan Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut 

Binongjati Kota Bandung. 

 

1. Riset Pemasaran dan Pengembangan Produk 

a. Ciri khas atau keunikan dari produk rajut yang dibuat berbeda dengan produk rajut yang 

dihasilkan oleh pesaing, meskipun dalam berbagai hal mereka mengakui bahwa sulit untuk 

menentukan ciri khas produk rajutnya karena berbagai keterbatasan yang masih dimiliki, 

seperti riset pasar yang belum optimal. Namun di lain pihak ada beberapa pelaku UKM rajut 

yang mencoba membangun ciri khas produknya baik melalui penggunaan merek seperti 

merek karimake, merk supernova, penjualan langsung ke konsumen akhir, pembuatan 

booklet, dan lain-lain. 

b. Keragaman produk  rajut binongjati sudah semakin lengkap keragamannya tidak terbatas 

dengan sweather saja, tetapi telah dikembangkan pula produk baju muslim rajut, cardigan, 

kerudung rajut, pashmina rajut, rompi rajut, gamis rajut, inner rajut, dan lain-lain. 
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c. Corak dan warna rajut binongjati  memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan pesaing, yaitu 

penggunaan kualitas benang serta kualitas jahitan dianggap sebagai kekuatan untuk 

membandingkan dengan pesaing meskipun dalam hal pengendalian kualitas masih minim. 

d. Keunikan dalam model dan desain umumnya menjadi daya tarik bagi segmen pasarnya, 

seperti baju muslim dan kerudung rajut yang mengembangkan konsep 1 jenis berbagai gaya 

 

 

2. Strategi Harga 

a. Menetapkan harga berdasarkan perbedaan ukuran dan  segemen pasar. 

b. Telah memiliki daftar harga yang jelas bagi konsumen dengan berbagai daftar harga untuk 

berbagai jenis produk dalam katalog yang dibuat. 

c. Penetapan harga disesuaikan dengan perkembangan harga pesaing dan kualitas produk 

yang dikembangkan. 

d. Penetapan harga dilakukan dengan memperhatikan bahan baku dan upah. 

e. Adanya penetapan harga grosir dan eceran 

 

3. Promosi 

Kegiatan promosi periklanan dilakukan melalui media cetak dan elektonik, meskipun 

frekwensinya tidak rutin/insidental 

a. Penggunaaan tenaga penjualan telah dilakukan  beberapa pelaku UKM dengan dilengkapi 

booklet, dengan mempertimbangakan orang yang dikenal saja. 

b. Promosi melalui pameran dilakukan kalau ada program dari pemerintah, karena 

memerlukan biaya yang besar. 

c. Penggunaan promosi melalui media on line. 

o. Kegiatan sponsorship/humas dilakukan meskipun belum secara tidak terencana. 

 

4. Jaringan Distribusi 

a. Kemudahan infrastruktur  : jalan, listrik, dan telekomunkasi. 

b. Berdekatan dengan pelanggan dan bahan pemasok. 

c. Kemudahan transportasi, seperti ketersediaan angkutan umum 

d. Penyediaan tempat khusus bagi memasarkan produk-produk Rajut Binongjati oleh 

pemerintah. 
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Strategi  pemasaran   yang dilakukan UKM Rajut Binongjati terdiri dari lima elemen yang 

saling berkait, yaitu : 

 

a. Pemilihan Pasar 

Dalam hal ini UKM rajut Binongjati telah menentukan segmen pasar yang akan mereka 

masuki yang menjadi target pasarnya. Hal ini dilakukan sebagai dasar mereke 

menentukan segmen mana yang paling potensial sehingga mereka dapat dengan fokus 

menentukan keinginan dan kebutuhan atas segmen pasarnya tersebut.  

Dengan demikian UKM Rajut Binongjati sebagai konsekuensi melakukan strategi retail 

menjadi fokus kepada konsumen yang akan dilayaninya, sehingga mampu mendorong 

produk rajut dengan idenditas dan ciri khas produknya.  

 

b. Perencanaan produk 

Dalam merencanakan produk yang akan di jual pelaku UKM rajut Binongjati, melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut L 

- Merancang dan merencanakan produk berdasarkan hasil riset pemasaran melalui 

pengamatan selera konsumen yang menjadi segmennya, pesanan yang datang dari 

konsumen, informasi masukan konsumen pada saat membeli produk, melakukan 

pengamatan trend model yang beredar di masyarakt, dan lain-lain. 

- Dalam hal ini dikembangkan pula berbagai jenis produk yang meliputi berbagai jenis 

rajut, seperti : produk rajut berdasarkan jenis kelamin, usia, ukuran, model, serta 

desain, warna tertentu. 

- Dalam hal ini telah dikembangkan pula kemasan produk, yaitu kemasan dasar plastik 

produk dan kemasan pelengkap plastik dan bahan kertas yang diberi label dan merek 

tertentu,  

- Penggunaan merek pun telah digunakan pelaku UKM rajut Binongjati , seperti merk 

Karimake, Kayaniza, Supernova, dan lain-lain. 

 

c. Penetapan Harga 

- Dalam menetapkan harga produk Rajut, umumnya pelaku usaha rajut Binongjati 

menentukan harga yang mampu  mencerminkan harga produk dari nilai kuantitatif 

dari konsumen dan manfaat produk atau nilai produkyang akan diperoleh  pelanggan. 

- Umumnya pelaku usaha rajut Binongjati telah menetapkan harga yang bervariatif 

/diffrensial berdasarkan kategori produk  tertentu. 
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d. Sistem distribusi 

Dalam merancang strategi distribusi, pelaku usaha rajut Binongjati yaitu saluran 

perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir 

yang membeli dan menggunakannya. 

- Secara grosir sebagian masih dilakukan pelaku rajut Binonjati karena alasan peluang 

pemasaran yang ada. 

- Secara retail pelaku UKM Rajut Binongjati, melakukan penjualannya melalui outlet 

yang dimilikinya, penjualan on-line, mengikuti beberapa event pameran, serta 

penjualan melalui sistem member 

 

e. Komunikasi pemasaran (promosi) 

Kegiatan komunkasi pemasaran atau promosi yang saat ini banyak digunakan oleh 

pelaku UKM Rajut Binonhjati adalah : 

- Promosi melalui media sosial 

- Kegiatan Pameran 

- Kegiatan Lomba Rajut 

- Kegiatan Pelatihan rajut 

- Mengembangkan program kampung rajut dan kunjungan produksi 

 

 

Berdasarkan Implementasi Model Pengembangan kompetensi pemasaran yang 

berbasis inovasi, pelaku UKM Rajut Binongjati telah mengembangkan pula produk rajut 

dengan sistem tiga dimensi. Di samping itu sebagai upaya membangun keunggulan bersaing 

dengan memberikan nilai yang lebih kepada para konsumen melalui : 

(1)  harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga  pesaing untuk manfaat yang 

sama baik untuk berbagai segmen yang dimasuki. 

Hal ini dapat mereka lakukan dengan efisiensi biaya, seperti akses bahan baku, dan 

promosi yang efektif. 

(2) selain itu keunikan manfaat dapat menutupi harga tinggi, terutama untuk produk rajut 

yang dikembangkan untuk segmen wanita dan busana muslim. Adapun keunikan tersebut 

antara lain adalah untuk satu jenis desain pakaian dikembangkan menjadi dua sampai tiga 

mamfaat penggunaan peoduk. Contoh : Satu model rok panjang wanita bisa dipakai juga 
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sebagai cardigan dan rompi secara bergantian, atau satu model kerudung bisa dipakai 

sebagai kerudung dengan 2 model dan sebagai rompi. 

(3) Ciri khas lainnya adalah dengan dikembangkannya kemasan dan merek sebagai 

identitas produk yang bisa terbedakan dengan konsumen. 

 

Berdasarkan uraian di atas bahwa keunggulan bersaing yang dibangun pelaku UKM 

Rajut Binongjati sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada konsmen dan meraih 

target konsumen yang lebih besar lagi.  

 

Hal tersebut dapat terwujud dari langkah-langkah yang sudah dilakukan pelaku usaha 

rajut Binongjati melalui hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Berusaha selalu fokus kepada konsumen, dengan memperhatikan apa yang menjadi 

selera konsumen, yang mereka peroleh berdasarkan informasi pelangga. 

2. Melakukan analisis dan pertimbangan tertentu atas kinginan dan kebutuhan 

konsumen, yang antara lain dengan dilakukannya relationship marketing, yaitu 

menjaling komunikasi terus dengan para pembeli dan langganannya. 

3. Melakukan upaya terus dalam memperluas jaringan pemasarannya, dengan berbagai 

kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, pemerintah, asosiasi, 

sesama pelaku usaha rajut, dan lain-lain. 

 

 Berdarakan uraian di atas menunjukkan bahwa melalui kompetensi pemasaran yang 

dimiliki dan yang telah dikembangkan pelaku UKM Rajut Binongjati telah mampu 

memunculkan ciri khas, daya tarik sebagai keunggulan bersaing produk rajut Binongjati 

dibandingkan pesaingnya.  

 Beberapa hal yang telah diperoleh UKM Rajut Binongjati untuk mewujudkan hal 

tersebut adalah , melalui “ 

1. Melalui pelatihan kewirausahaan,kreatifitas dan inovasi,   pelaku usaha dapat terus 

meningkatkan kemampuan sikap mental yang dibutuhkan sebagai pengusaha unggul, 

yang mampu berusaha secara tekun, berani mengambil resiko, terbuka atas berbagai 

informasi yang relevan, terbuka untuk memperoleh masukan dan pengetahuan, serta 

meningkatnya semangat dan pantang menyerah khususnya menghadapi MEA, agar 

dapat bertahan dalam usahanya, bahkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas lagi 

atau ekspor. 
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2. Melalui Pelatihan pemasaran ini, pelaku UKM Rajut Binongjati memperoleh 

tambahan wawasan dan pengetahun di bidang pemasaran yang berguna dalam 

menjalankan aktifitas usahanya. Antara lain meliputi pemasaran On Line, Program 

Riset pemasaran dan perilaku konsumen, dan pengetahuan tentang strategi pemasaran 

lainnya seperti strategi produk, harga, promosi, dan distribusi. 

3. Pelaku usaha memperoleh pengetahuan dan manfaat penggunaaan mesin, 

keterampilan, kualifikasi pegawai sebagai upaya untuk melahirkan desain yang 

menarik, unggul, dan berbeda dengan pesaing, seperti penggunaan benang, bahan 

pelengkap dan penolong, warna, dan lain lain secara harmoni produk yang memiliki 

nilai dan maanfaat bagi konsumennya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Model Pengembangan Kompetensi 

Pemasaran dalam meningkatkan keunggulan bersaing Produk Rajut Binongjati ini dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut  : 

1. Implementasi model Kompetensi Pemasaran Berbasis Inovasi pada Produk Rajut pada 

UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung, yang telah memutuskan bergerak secara 

retail tersebut adalah : 

a. Jaringan Distribusi 

o UKM Rajut Binongjati umumnya menyatakan bahwa untuk menuju ke UKM 

berada di pinggir jalan utama/pusat kota dan tersedia sarana transportasi untuk 

menjangkaunya walaupun dari jalan utama tersebut harus menggunakan akses 

jalan masuk yang sempit/kecil, melalui gang jalan. 

o Sebagian besar UKM Rajut Binongjati menyatakan bahwa tidak ada kejelasan 

lokasi UKM karena selain tertutup oleh pasar tradisional, marka jalan menuju 

objek tidak jelas, dan berada di pemukiman yang berhimpitan, sementara 

sebagian kecil menyatakan bahwa UKM Rajut Binongjati terbantu dengan 

adanya billboard/papan nama walaupun tulisan/informasi billboard jelek dan 

rusak serta kurang besar. 

o Seluruh UKM Rajut Binongjati menyatakan bahwa tidak terdapat sarana lahan 

untuk parkir dikarenakan berada di kawasan pemukiman padat, akses jalan 

kecil sehingga kendaraan tidak dapat masuk dan parkir, kalaupun ingin parkir 

harus di jalan raya gatsu atau jalan raya kiaracondong,yang tentunya 

dilanjutkan berjalan kaki menuju objek UKM,  lahan yang adapun semakin 

sedikit serta mahal. 

 

b. Riset Pemasaran dan Pengembangan Produk 

 Sebagian besar UKM Rajut Binongjati melakukan riset pemasaran melalui 

pengamatan pesaing dengan cara mengikuti trend/pasar/up date model 

(produksi masal), hanya sebagian kecil UKM mencoba membuat model 
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sendiri, tidak melihat trend terutama yg dilakukan pesaing tapi hal ini 

menunjukkan produk mempunyai kelas sendiri (terbatas). 

 Sebagian besar UKM Rajut Binongjati melakukannya, mereka beranggapan 

hal tersebut merupakan bagian dari instrument capital (nilai produk) dapat 

menaikkan kelas dan terdapat nilai jual, keberagaman model, penciptaan 

model baru, Semuanya didapatkan melalui bantuan/peran dari Perguruan 

Tinggi maupun Pemerintah setempat, sedangkan sebagian kecil UKM tidak 

melakukannya dengan alasan bahwa mereka lebih mengikuti yang sudah ada, 

produksi diarahkan hanya kepada segmen grosir, serta berdasarkan kuantitas. 

c. Strategi Harga 

o Seluruh UKM Rajut Binongjati melakukan strategi penetapan harga 

berdasarkan harga persaingan atau standar harga pesaing. 

o Seluruh UKM Rajut Binongjati melakukan strategi penetapan harga  

berdasarkan permintaan konsumen. 

d. Promosi 

 Semua UKM Rajut Binongjati melakukan strategi promosi antara melaui 

penjualan langsung, promosi penjualan (melalui pameran, mulut ke mulut), 

penjualan perorangan, periklanan (media social) serta humas. 

 Semua UKM Rajut Binongjati melakukan upaya-upaya dalam hal perbaikan 

kualitas produk, model dan desain baru, mengoptimalkan fasilatas teknologi 

melui web, pemasaran online, peningkatan reseller, menekankan pada ciri 

khas, pembagian produk gratis apabila melakukan pembelian dalam jumlah 

banyak, memperbanyak tenaga marketing. 

 

 

2. Faktor faktor penentu keunggulan Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut Binongjati 

Kota Bandung. 

a. Riset Pemasaran dan Pengembangan Produk 

 Berusaha selalu fokus kepada konsumen, dengan memperhatikan apa yang 

menjadi selera konsumen, yang mereka peroleh berdasarkan informasi 

pelangga. 

 Melakukan analisis dan pertimbangan tertentu atas kinginan dan kebutuhan 

konsumen, yang antara lain dengan dilakukannya relationship marketing, 

yaitu menjaling komunikasi terus dengan para pembeli dan langganannya. 
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o Melakukan upaya terus dalam memperluas jaringan pemasarannya, dengan 

berbagai kerjasama dengan berbagai pihak seperti perguruan tinggi, 

pemerintah, asosiasi, sesama pelaku usaha rajut, dan lain-lain 

 

b. Strategi Harga 

- Menetapkan harga berdasarkan perbedaan ukuran dan  segemen pasar. 

- Telah memiliki daftar harga yang jelas bagi konsumen dengan berbagai daftar 

harga untuk berbagai jenis produk dalam katalog yang dibuat. 

- Penetapan harga disesuaikan dengan perkembangan harga pesaing dan kualitas 

produk yang dikembangkan. 

- Penetapan harga dilakukan dengan memperhatikan bahan baku dan upah. 

- Adanya penetapan harga grosir dan eceran 

 

c. Promosi  

Kegiatan promosi periklanan dilakukan melalui media cetak dan elektonik, 

meskipun frekwensinya tidak rutin/incidental. 

-  Penggunaaan tenaga penjualan telah dilakukan  beberapa pelaku UKM dengan 

dilengkapi booklet, dengan mempertimbangakan orang yang dikenal saja. 

-  Promosi melalui pameran dilakukan kalau ada program dari pemerintah, karena 

memerlukan biaya yang besar. 

-  Penggunaan promosi melalui media on line. 

-  Kegiatan sponsorship/humas dilakukan meskipun belum secara tidak terencana. 

 

d. Jaringan Distribusi 

-  Kemudahan infrastruktur  : jalan, listrik, dan telekomunkasi. 

-  Berdekatan dengan pelanggan dan bahan pemasok. 

-  Kemudahan transportasi, seperti ketersediaan angkutan umum 

 

3. Berdasarkan analisis yang dilakukan kepada pelaku usaha dengan membandingkan 

kondisi sebelum memperoleh pelatihan dan pendampingan dengan seteleh 

dilakukannya pelatihan dan pendampingan diperoleh gambaran sebagai berikut : 

a. Pelaku UMK rajut Binongjati merasakan adanya peningkatan kemampuan 

kewirausahaan melalui pelatihan yang elevan dengan kondisi dan kebutuhan 

UKM. 
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b. Memiliki peningkatan dalam kompetensi pemasaran pelaku UKM dalam 

merancang strategi pemasaran produk rajut sesuai dengan perkembangan pasar 

dan segmen yang di tuju. 

c. Memiliki perencanaan yang jelas tentang target usaha yang akan dicapai melalui 

peningkatkan kompetensi pemasaran berbasis inovasi yang dikembangkan 

berdasarkan kebutuhan pasarnya,   perluasan jaringan pemasaran, promosi melalui 

pusat informasi pemasaran, serta peningkatkan usaha retail. 

d. Pelaku ukm rajut Binongjati melakukan peningkatan Keunggulan Bersaing 

Produk Rajut , dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

- Menciptakan citi khas  produk melalui analisis pasar, seperti yang dilakukan 

produk rajut baju muslim wanita dengan ciri khas multi konsep atau multi 

guna, dimana 1 jenis baju musli, atau kerudung rajut memiliki cara pemakaian 

lebih dari 1 style/gaya.. 

- Melakukan pengembangan potensi dan kualitas produk rajut  berdasarkan 

potensi bahan baku berbiaya rendah. 

- Dikembangkannya wisata kampung rajut, yaitu memberi kesempatan kepada 

khlayak masyarakat untuk melihat dan mempraktekkan produksi rajut, 

sehingga hal ini dapat memberikan informasi tentang produksi rajut Binongjati 

dan sekaligus sebagai media promosi. 

 

5.2. REKOMENDASI 

Adapun rekomendasi berdasarkan hasil penelitian ini yaitu melalui Model 

Pengembangan Kompetensi Pemasaran produk rajut Binongjati sehingga mampu 

meningkatkan keunggulan bersaing bagi produknya, adalah : 

1. Dalam implementasi model pengembangan kompetensi pemasaran produk 

rajut UKM Binongjati kota Bandung dalam meningkatkan keunggulan 

bersaing perlu upaya-upaya lebih konkrit lagi, yaitu : 

a. Komitmen usaha untuk terus mengembangkan usaha sesuai 

perkembangan pasar sehingga mampu bertahan dan mampu beradaptasi 

dalam berbagai perubahan pasar, dan menyadari pentingnya untuk 

membangun dan meningkatkan keunggulan bersaing dalam usahanya. 

b. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku uasaha yang dapat 

meningkatkan kemampuan pemasarannya, seperti eksfor impor, dan lain-

lain 
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2. Perlunya dukungan nyata dari pihak lain seperti pemerintah dalam 

memfasilitasi pelaku usaha rajut dalam aspek infrastruktur, pembinan usaha 

khususnya dalam menghadapi persaingan (MEA) sehingga mampu bertahan 

dan memiliki daya saing, melalui kebijakan-kebijakan yang relevan dan tepat 

sasaran, seperti peningkatan keterampilan SDM, bantuana alat produksi, 

akses pasar yang akan dimasuki, seperti fasilitasi ekspor, dan jaringan 

pemasaran lainnya. 
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ABSTRACT 

 
Usaha Kecil dan Menengah (SMEs) has contributed an important and substantial role in providing 
employment and income for the people of Indonesia. Therefore, empowerment and sustainable 
development needs to be done so that SMEs are not only growing in number but are also growing in 
quality and competitiveness of its products. SME knitting center, Binongjati, which is located in 
Batununggal district of Bandung city, is one of the potentially sectors of industrial and trade in Bandung 
which has many beneficial effects of sustaining local communities. However, there are some problems 
and obstacles encountered, according to the results of the research on Products Development Strategy 
which is based on the OVOP in  the industrial and trade sector of Bandung city (2008), SME Biongjati 
knitting center: has not yet been able to bring the hallmark or speciality of its knitted products, sales are 
still generally made in the local scope, products are quality-oriented to the middle and lower segments, 
the raw materials that are not easy to obtain, the marketing is uncomprehensively done, products which 
are mostly still based on orders, creativity and innovation are tend to be given by the buyer, and also the 
goods that are depend on the existing trend. The objective goal that is meant to be achieved in this 
research is to Generate Competence Model of the Knitting Product Marketing in order to improvise the 
knitting SME Competitive Advantage of Binongjati in Bandung. The specific targets of this research 
include the existence of the manual book on Knitting SME Marketing Competency Model of Binongjati, 
enhancing the efforts through the marketing aspects and increasing the competitive advantage of the 
products, as well as recommendations on the policies that are relevant to the encountered problems. The 
method which is used to achieve the goal in this study is the experimental method (pre test and post test) 
by means of surveys, FGD (Focus Group Discussion), entrepreneurial and marketing training. It is 
through this research we can acknowledge the improvement and development of the Binongjati Knitting 
business from the aspects of entrepreneurship, marketing, and increased competitive advantage through 
the Competency Model of Marketing in improving the competitive advantage of the products itself, in 
order to have a good competitiveness of local, national, and global, and to be able to follow the progress 
of the changing market. Besides, the spirit of entrepreneurship among the Binongjati Knitting SME may 
continue to rise. 
 
Keywords: Competence marketing, competitive advantage
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Pendahuluan 

Di Indonesia, Usaha Kecil dan 
Menengah (UMKM) memegang peranan 
sebagai sumber penting bagi kesempatan kerja 
dan motor penggerak pembangunan ekonomi. 
Apalagi dengan adanya perdagangan bebas dan 
globalisasi, hal ini sangat mendorong 
peningkatan peranan UMKM dalam 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Permasalahan 
mendasar yang sering dihadapi pemilik Usaha 
Kecil adalah lemahnya penetrasi pasar dan 
kurang luasnya jangkauan wilayah pemasaran. 
Karena itu untuk memajukan usaha kecil yang 
memiliki daya saing yang kuat adalah dengan 
membangun kompetensi pemasaran yang baik 
dan tepat sasaran.  

Pemasaran merupakan upaya mengatur 
strategi dan cara agar konsumen mau 
mengeluarkan uang yang mereka miliki untuk 
menggunakan produk atau jasa yang dimiliki 
sebuah perusahaan, dalam hal ini usaha kecil dan 
menengah. Dengan strategi pemasaran yang baik 
posisi usaha kecil dan menengah menjadi kuat 
dan patut diperhitungkan dalam kegiatan 
ekonomi nasional yang akhirnya membawa 
keuntungan bagi usaha tersebut.  

Tabel 1 
Analisis Kendala Pemberdayaan UMKM 

Tahun 2013 
No. Jenis Kendala Persentase 
1 Persaingan 29,57 
2 Permodalan 21,62 
3 Sarana dan Prasarana 5,09 
4 Biaya produksi 

tinggi, harga bahan 
baku tinggi 

6,36 

5 Cuaca 6,04 
6 Sulit memperoleh 

bahan baku 
3,34 

7 Pemasaran 7,63 
8 Lain-lain 20,35 
 Total 100 

Sumber : BPS (2013) 
 

Sentra industry rajut Binongjati Kota 
Bandung memiliki potensi sebagai sentra yang 
focus produksinya adalah berbagai jenis 
pakaian, antara lain sweater, jaket, cardigan, 

syal, baju hangat, baju muslim gamis, inner, 
kerudung, kaos, rompi, rok, dan lain-lain. 
Adapun sentra tersebut adalah sebagai berikut :  
 

Tabel 2 
Potensi Sentra Rajut Binongjati 

 
No Potensi Uraian 

1 Jumlah 
Pengrajin 

 Kurang lebih 
293 pengrajin 
rajut 

2 Kapasitas 
produksi per 
tahun 

984.426 lusin 

3 Nilai investasi Rp.  31,366 
Milyar 

4 Serapan tenaga 
kerja 

2.143 orang 

 Sumber : Dinas KUKM Perindag Kota 
Bandung, 2014 

 
Tabel 3 

Potensi dan karakteristik responden pelaku 
UKM Rajut Binongjati 

No Karakteristik Jumlah 
1 Mulai Usaha : 

- Tahun 1996 s.d Tahun 
2000 
- Tahun 2001 s.d sekarang 
 

 
29 UKM 
 
12 UKM 

2 Jumlah Pegawai yang 
dimiliki : 
- antara 1-10 orang 
- 11-20 orang 
- di atas 20 orang 
 

 
 
3 UKM 
37 UKM 
1 UKM 

3 Kapasitas Produksi : 
- sampai  500 lusin 
- Di atas 500 lusin 

 

 
40 UKM 
1 UKM 
 

4 Jenis Rajut : 
- Sweater rajut 
- Aneka Rajutan 
- Pakaian Rajut Wanita 
- Rajutan Anak 

 
4 UKM 
32 UKM 
3 UKM 
2 UKM 
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5 Harga yang ditawarkan per 
lusin : 
- Rp 250.000 s/d  Rp 
500.000 
- Di atas Rp 500.000 

 

 
 
40 UKM 
 
1 UKM 

6 Wilayah Pemasaran yang di 
tuju : 
- Lokal, regional, nasional 
- Lokal, nasional, ekspor 

 
 
1 UKM 
40 UKM 
 

 Jumlah 41 UKM 
 
 
 

 
Tujuan Khusus : 
1.Implementasi Model  Kompetensi  Pemasaran  
Produk Rajut pada UKM Rajut Binongjati Kota 
Bandung 
2.Meningkatkan  semangat kewirausahaan di 
kalangan pengusaha UKM Rajut Binongjati di 
Kota Bandung. 
3.Menentukan faktor faktor penentu keunggulan 
Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut 
Binongjati Kota Bandung 
4.Menghasilkan Buku Manual  Kompetensi  
Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan 
Keunggulan Bersaing pada UKM rajut 
Binongjati di Kota Bandung. 
5.Sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 
Menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait 
Model Kompetensi pemasaran produk rajut bagi 
UKM Rajut Binongjati di Kota Bandung yang 
memiliki keunggulan bersaing. 
 
Urgensi Penelitian : 
1.Perlu adanya upaya dalam 
mengimplementasikan model  Kompetensi  
Pemasaran  Produk Rajut pada UKM Rajut 
Binongjati Kota Bandung 
2.Perlu adanya upaya peningkatan  potensi UKM 
Rajut Binongjati berdasarkan potensi target 
pasar yang dituju baik lokal, regional, maupun 
yang berpotensi ekspor. 
3.Perlu adanya upaya peningkatan potensi UKM 
Rajut Binongjati berdasarkan tingkat kreatifitas, 
inovasi, dan aspek kewirausahaan lainnya untuk 
mengelola usahanya. 

4.Perlu adanya aktor faktor penentu keunggulan 
Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut 
Binongjati Kota Bandung 
5.Penentuan Buku Manual  Kompetensi  
Pemasaran Produk Rajut dalam meningkatkan 
Keunggulan Bersaing pada UKM rajut 
Binongjati di Kota Bandung. 
6.Perlu adanya kebijakan terkait Model  
kompetensi pemasaran produk rajut bagi UKM 
Rajut Binongjati di Kota Bandung yang 
memiliki keunggulan bersaing. 
 
Kajian Literatur 
 

Usaha kecil menengah memiliki peran 
yang sangat penting bagi perekonomian 
Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia 
untuk terus membina dan  mengembangkan 
sektor ini, bahwa upaya untuk membina dan 
mengembangkan usaha kecil ini merupakan 
suatu keharusan, agar mereka dapat tumbuh 
sebagai komponen dunia usaha  yang kuat, 
tangguh, efisien, dan mandiri. Kebijakan ini 
dapat dimengerti  mengingat usaha kecil 
menengah bisa berperan sebagai media dalam 
berbagai penciptaan lapangan kerja, dan juga 
berfungsi sebagai penggerak perekonomian 
nasional. Usaha kecil menengah sangat adaptif 
terhadap krisis-krisis ekonomi dan memiliki 
ketergantungan yang rendah terhadap sektor 
moneter. Selain itu, menjamurnya usaha kecil 
menengah di desa maupun di kota dapat menjadi 
alat distribusi kemakmuran yang efektif bagi 
masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
usaha kecil menengah memiliki peran yang 
sangat strategis bagi perkembangan ekonomi 
negara Indonesia, khususnya dalam perdagangan 
bebas.  

Menurut penelitian Indrawan (2000:3), 
dimana usaha kecil di Indonesia memiliki 
karakteristik sebagai berikut : 

1.Hampir setengahnya dari perusahaan kecil 
hanya menggunakan kapasitas 60% atau kurang. 
Penyebabnya antara lain yaitu (1) kesalahan 
dalam perencanaan (terbatasnya visi pengusaha 
atau sekedar ikut-ikutan); (2) ketidakmampuan 
memperbesar pasar. 
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2.Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan 
sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan. 
3.Masalah yang dihadapi berbeda menurut tahap 
pengembangan usaha. Pada masa persiapan 
(sebelum investasi) terdapat dua masalah yang 
menonjol (lokasi dan perizinan). Pada tahap 
selanjutnya (pengenalan usaha) sektor usaha 
kecil   menghadapi masalah yang tidak kalah 
peliknya yaitu masalah pemasaran ditambah 
dengan masalah permodalan dan hubungan 
usaha. Melangkah ke tahap selanjutnya 
(peningkatan usaha) sektor ini menghadapi 
persoalan yang sama yaitu permodalan dan 
pengadaan bahan baku). 
4.Umumnya sukar untuk meningkatkan pangsa 
pasar bahkan cenderung mengalami penurunan 
usaha karena kekurangan modal, tidak mampu 
memasarkan dan kurang keterampilan teknis dan 
administrasi. 
5.Tingkat ketergantungan terhadap bantuan dari 
pemerintah berupa permodalan, pemasaran dan 
pengadaan barang/bahan relatif tinggi. 
6.Hampir 60% dari usaha kecil masih 
menggunakan teknologi yang tradisional. 
7.Hampir 70% dari usaha kecil melakukan 
pemasaran langsung kepada konsumen. 
8.Sebagian besar pengusaha kecil dalam usaha 
memperoleh bantuan perbankan merasa rumit 
dan dokumen yang harus dipersiapkan sukar 
dipenuhi. 

 
 
Faktor-Faktor Penentu Tingkat 
Kemampuan Usaha Kecil Indonesia dalam 
Persaingan Global. 
Kemampuan usaha kecil Indonesia untuk 
menembus pasar global atau meningkatkan 
ekspornya atau menghadapi produk-produk 
impor di pasar domestik dipengaruhi/ditentukan 
oleh faktor-faktor keunggulan relatif yang 
dimiliki oleh unit-unit usaha kecil secara 
individu atau kelompok .Faktor-faktor 
keunggulan  yang dimiliki usaha kecil erat 
kaitannya dengan faktor-faktor keunggulan 
relatif yang dimiliki Indonesia atas negara-
negara pesaing lainnya. 
Dalam konteks ekonomi/perdagangan 
internasional pengertian keunggulan relatif 
menurut Tambunan (2003:44), dapat didekati 

dengan  keunggulan komparatif dan keunggulan 
kompetitif. 
Suatu negara memiliki keunggulan bisa secara 
alamiah (natural advantages) atau yang 
dikembangkan (acquired advantages.). 
Keunggulan alamiah yang dimiliki Indonesia 
adalah terutama jumlah tenaga kerja, khususnya 
dari golongan berpendidikan rendah dan 
beragam bahan baku yang berlimpah. Kondisi 
ini membuat upah tenaga kerja dan harga bahan 
baku di Indonesia relatif lebih murah 
dibandingkan di negara lain. Keunggulan 
alamiah inilah yang selama ini mendukung  
perkembangan ekspor   komoditi-komoditi 
primer Indonesia. 

Selanjutnya Tambunan mengungkapkan 
(2003:45), bahwa inti paradigma keunggulan 
kompetitif dapat dijelaskan sebag ai berikut : 
Keunggulan suatu negara atau industri di dalam 
persaingan global selain ditentukan oleh 
keunggulan komparatif yang dimilikinya, juga 
sangat ditentukan oleh keunggulan  
kompetitifnya. Faktor-faktor keunggulan 
kompetitif yang harus dimiliki oleh setiap usaha 
kecil di Indonesia untuk dapat unggul bersaing 
di pasar dunia dalam era globalisasi dan 
perdagangan bebas adalah sebagai berikut : 
(1). Penguasaan teknologi. 
(2). SDM (Pekerja, Manajer) dengan kualitas 
tinggi, dan memiliki etos kerja, kreativitas, dan 
motivasi tinggi. 
(3). Tingkat Efisiensi dan produktivitas yang 
tinggi dalam proses produksi. 
(4). Kualitas serta mutu yang baik dari barang 
yang dihasilkan. 
(5). Promosi yang luas dan agresif. 
(6). Sistem manajemen dan struktur organisasi 
yang baik. 
(7). Pelayan teknikal maupun non teknikal yang 
baik (service after sale) 
(8). Adanya skala ekonomis dalam proses 
produksi. 
(9). Modal dan sarana serta prasarana lainnya 
yang cukup. 
(10). Memiliki jaringan bisnis yang baik di 
dalam dan (terutama) di luar negri. 
(11). Proses produksi yang dilakukan dengan 
system   just in time. 
(12). Tingkat entreprenuership yang tinggi, 
yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, 
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kreatif, dan memiliki visi yang luas mengenai 
produknya dan lingkungan sekitar usahanya 
(ekonomi, sosial, politik, dll), serta bagaimana 
cara yang tepat (efektif dan efisien) dalam 
menghadapi persaingan yang ketat di pasar 
global. 
 
Konsep Kewirausahaan 

Secara sederhana arti wirausahawan 
(entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani 
mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 
berbagai kesempatan. Berjiwa berani mengambil 
resiko artinya bermental mandiri dan berani 
memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau 
cemas sekalipun dalam kondisi tidak pasti. 
(Kasmir, 2007 : 18). 
Pengertian kewirausahaan relatif berbeda-beda 
antar para ahli/sumber acuan dengan titik berat 
perhatian atau penekanan yang berbeda-beda, 
diantaranya adalah penciptaan organisasi baru 
(Gartner, 1988), menjalankan kombinasi 
(kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), 
ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), 
menghadapi ketidakpastian (Knight, 1921), dan 
mendapatkan secara bersama faktor-faktor 
produksi (Say, 1803). 
 
Kompetensi Pemasaran  

Manusia sepanjang hidupnya 
melakukan berbagai usaha agar kebutuhan dan 
keinginannya dapat terpenuhi sesuai harapan, 
Salah satu usaha yang sering dilakukannya 
adalah dengan pertukaran yang menimbulkan 
adanya pemasaran.  Begitu pun dengan UKM 
sebagai salah satu produsen yang menawarkan 
berbagai kebutuhan dan keinginan konsumennya 
tidak terlepas dari aspek pemasaran. 
Suatu usaha sangat ditentukan oleh keberhasilan 
perusahaan dalam merancang kemampuan 
bisnisnya, baik melalui fungsi produksi, SDM, 
Keuangan, maupun pemasaran. 
Pemasaran merupakan salah satu kompetensi 
yang penting dalam suatu usaha. Dengan 
kemampuan merancang kegiatan pemasaran 
menunjukkan sejauh mana kompetensi 
pemasaran suatu perusahaan dalam mencapai 
tujuan yang ingin dicapainya.  

Secara definitif Kotler (2002:9) alih 
bahasa Benjamin Molan mengemukakan tentang 
pemasaran sebagai berikut : “Pemasaran adalah 

suatu proses sosial yang di dalamnya  individu 
dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, 
menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan 
produk yang bernilai dengan pihak lain.” 

Selanjutnya William J. Stanton alih bahasa Y. 
Lamarto (1996:8), mengemukakan bahwa 
Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 
kegiatan usaha yang ditujukan untuk 
merencanakan produk, menentukan harga, 
mempromosikan, dan mendistribusikan produk 
untuk dapat memuaskan kebutuhan pembeli 
yang ada pada saat ini maupun pembeli 
potensial. 

Dari uraian di atas dapat diartikan 
bahwa pemasaran suatu produk di mulai dari 
sebelum produk tersebut ada di pasar sampai 
sesudah produk tersebut di jual, dengan 
mengamati segala sesuatu yang terjadi di pasar 
serta berusaha untuk dapat meningkatkan 
kepuasan konsumen. Jadi kegiatan pemasaran 
tidak berhenti walaupun perusahaan telah 
melakukan penjualan. 
Dalam melaksanakan kegiatan pemasaran, 
perusahaan perlu mempertimbangkan variabel-
variabel yang ada pada lingkungan pemasaran 
supaya strategi yang digunakan dapat secara 
efektif mencapai sasarannya. 
Variabel lingkungan pemasaran tersebut terdiri 
dari variabel pemasaran yang terkendali dan 
yang tidak terkendali. 
Variabel pemasaran yang tidak terkendali 
meliputi lingkungan mikro dan lingkungan 
makro. Lingkungan makro meliputi politik, 
ekonomi, hukum, dan demografi, sedangkan 
lingkungan mikro meliputi pemasok, pesaing, 
perantara, pelanggan, dan publik. 
Variabel pemasaran yang terkendali terdiri dari 
variabel-variabel yang dapat dikendalikan oleh 
perusahaan yang biasa disebut bauran 
pemasaran. Pengambilan keputusan dibidang 
pemasaran produk hampir selalu berkaitan 
dengan variabel-variabel pemasaran yang terdiri 
dari produk, harga, promosi, dan distribusi. Oleh 
karena itu bauran pemasaran ini sangat penting 
sebagai inti dari kegiatan pemasaran. 
Bauran pemasaran menurut Stanton alih bahasa 
Y. Lamarto (1993:85) adalah : 
Istilah yang dipakai untuk menjelaskan 
kombinasi empat besar pembentuk inti sistem 



6 
 

pemasaran sebuah organisasi. Keempat unsur 
tersebut adalah penawaran produk, struktur 
harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi 
Keempat bauran pemasaran tersebut 
membutuhkan suatu strategi penerapan yang 
efektif untuk mencapai pasar sasaran dan harus 
mampu menunjang tujuan dan kebijakan bauran 
pemasaran mengenai apa dan bagaimana 
penerapan yang dilakukan perusahaan pada saat 
ini. 
Tekanan utama dari bauran pemasaran adalah 
pasar, karena pada akhirnya produk yang 
ditawarkan oleh perusahaan adalah pada pasar. 
Kebutuhan pasar tersebut, dipakai sebagai dasar 
untuk menentukan macam produknya, alternatif 
harga, promosi, dan juga distribusi. Masalah ini 
menunjukkan kepada perusahaan untuk 
mengalokasikan kegiatan pemasarannya pada 
masing-masing variabel bauran pemasaran. 

Selanjutnya Empat komponen dalam 
Bauran Pemasaran menurut Kotler (2002:20) 
diungkapkan sebagai berikut : 
Bauran pemasaran (marketing Mix) adalah 
seperangkat alat pemasaran yang di digunakan 
untuk terus menerus mencapai tujuan 
pemasarannya di pasar sasaran  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1.  Komponen dalam Bauran 
Pemasaran  

 
 

Konsep Keunggulan Bersaing 
 Membangun dan memelihara 
keunggulan bersaing dari pasar yang dilayani 
oleh bisnis apa pun bersifat mendasar untuk 
kelangsungan hidup. Perusahaan harus terus 

menerus berjuang untuk mencapai 
kecemerlangan baik dalam perencanaan strategis 
maupun operasional. Dengan kata lain sebuah 
bisnis harus dapat menciptakan strategi untuk 
menyampaikan produk  dan jasa sedimikian rupa 
sehingga menciptakan nilai yang lebih besar 
untuk pelanggan. 
Persaingan telah semakin dinamis dan ruang 
lingkupnya mengglobal. Para pemilik bisnis 
kecil perlu dengan cepat belajar dan memahami 
kecenderungan yang mempengaruhi bisnis 
mereka. 
Bisnis kecil tidak memiliki sumber keuangan 
yang kuat dan akibatnya tiap gagasan strategis 
harus direncanakan secara matang, terfokus, dan 
efisien penerapannya. 
Menurut Zimmerer (2002;34), mengemukakan 
bahwa : Keunggulan bersaing adalah kumpulan 
faktor-faktor yang membedakan suatu 
perusahaan dari pesaingnya dan memberikannya 
posisi yang unik dalam pasar. 
Memperoleh keunggulan bersaing merupakan 
sasaran yang bergerak dan tidak harus 
merupakan sesuatu yang tetap. Hal-hal rinci 
yang membentuk keunggulan perusahaan 
memerlukan modifikasi dan adaptasi terus 
menerus agar memenuhi kebutuhan yang 
berubah-ubah. Agar terus maju, sebuah 
perusahaan kecil harus menetapkan suatu 
rencana bisnis untuk menciptakan citra yang 
unik dalam pikiran calon pelanggan. 
Jalan lain untuk bisnis kecil dalam mencari 
keunggulan bersaing adalah sesuatu yang 
memang dirancang untuk keterampilan, sumber 
daya bisnis, kedekatan dengan pelanggan, yang 
mencakup pemusatan pada produk dan jasa yang 
diinginkan dan dihargai pelanggan. 
Zimmerer menambahkan bahwa strategi untuk 
selalu berusaha satu langkah di depan dari apa 
yang sekarang dibutuhkan pelanggan dengan 
mengarah pada apa yang dibutuhkan pelanggan 
kelak di masa depan. Strategi amat sangat cocok 
untuk perusahaan kecil yang berpusat pada ceruk 
pasar dan mampu berinvestasi untuk 
memastikan bahwa mereka dapat 
mempertahankan posisi memimpin. 

 
 Menurut Porter (1993; 5) sifat dan 
tingkat persaingan dalam suatu industri adalah  
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tergantung  dari 5 (lima) kekuatan atau 5 (lima)  
faktor persaingan yang terdiri dari  : 
a. Masuknya pendatang baru  

Pada prinsipnya semakin mudah memasuki 
suatu industri, maka profitabilitas bagi 
perusahaan yang ada di pasar akan semakin 
rendah. Di pihak lain jika terdapat 
penghalang masuk pasar, maka jumlah 
perusahaan baru dan produk-produk pesaing 
di dalam industri adalah komponen yang 
penting bagi pembeli. 

b. Ancaman produk subtitusi 
Semua industri menghadapi ancaman 
substitusi, yaitu proses dimana satu produk 
atau jasa menggantikan yang lain dalam 
melakukan satu atau beberapa fungsi 
tertentu bagi pembeli. 

c. Persaingan diantara pesaing yang ada  
Terdapat beberapa kondisi yang 
menyebabkan persaingan yang intens, 
termasuk : 
1. banyaknya jumlah pesaing dengan 
ukuran dan kekuatan yang relatif sama 
2. pertumbuhan industri yang lambat 
3. biaya tetap dan penghalang keluar pasar 
yang tinggi 

d. Daya tawar menawar pemasok 
Jika supplier dalam suatu industri memiliki 
kekuatan tawar menawar yang tinggi, 
mereka dapat menekan pesaing dengan 
menetapkan harga yang tinggi atau 
menurunkan kualitas produknya. Terdapat 
beberapa faktor penyebab kekuatan tawar 
menawar supplier yang tinggi termasuk : 
 hanya terdapat sedikit supplier besar 
 petumbuhan industri yang lambat 
 keunikan produk supplier 
 pesaing bukan pelanggan penting bagi 
grup supplier 

e. Daya tawar menawar Pembeli 
 Kekuatan pembeli mempengaruhi harga 
yang ditetapkan perusahaan, karena pembeli 
yang kuat menuntut pelayanan yang mahal. 
Kekuatan kolektif dari kelima kekuatan bersaing 
ini menentukan kemampuan perusahaan di 
dalam suatu industri untuk memperoleh, secara 
rata-rata, tingkat laba investasi yang melebihi 
biaya modal. Kekuatan dari five forces model ini 
bervariasi dari suatu industri ke industri lain dan 
dapat berubah sesuai dengan perkembangan 

industri. Selanjutnya kelima faktor persaingan 
yang menentukan kemampulabaan industri 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Lima Faktor Persaingan 

Sumber : Porter (1993;5). 

 
Strategi Bersaing Generik 

Menurut Porter (1993;10-14) menguraikan 
tiga strategi untuk mencapai keunggulan 
bersaing, yaitu : 
1. Keunggulan biaya 

Dalam strategi ini, perusahaan berusaha 
menjadi produsen berbiaya rendah dalam 
industrinya. Perusahaan mempunyai 
cakupan pasar yang luas dan melayani 
banyak segmen industri, bahkan mungkin 
juga beroperasi dalam sejumlah industri 
yang berkaitan. Keluasan cakupan pasar 
perusahaan seringkali penting untuk 
mencapai keunggulan biaya. Faktor lain 
adalah pencapaian skala ekonomis, 
teknologi, akses ke sumber Bahan baku, dan 
lain-lain. 

2. Diferensiasi 
Perusahaan berusaha untuk menjadi unik 
dalam industrinya dalam sejumlah dimensi 
tertentu secara umum dan dihargai pembeli. 
Perusahaan memiliki satu atau beberapa 
atribut yang oleh banyak pembeli dalam 
industri itu dipandang penting, dan 
menempatkan dirinya secara unik untuk 
memenuhi kebutuhan ini. Deferensiasi dapat 
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didasarkan pada produk itu sendiri, sistem 
pengiriman. Ancaman pemasaran, serta 
berbagai cara lain 

3. Fokus
Strategi ini memilih untuk bersaing dalam
cakupan persaingan yang sempit dalam
suatu industri. Dengan mengoptimumkan
strateginya untuk segmen tertentu yang
dipilih. Perusahaan focus berupaya 
mencapai keunggulan bersaing dalam 
segmen targetnya walaupun perusahaan ini
tidak memiliki keunggulan bersaing secara
menyeluruh.

Lebih lanjut Porter mengatakan bahwa 
keunggulan bersaing berisi tentang cara yang 
dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan 
strategi generik itu. 

Rantai Nilai Dan Keunggulan Bersaing 
Keunggulan bersaing tidak dapat 

dipahami jika kita tidak melihat suatu 
perusahaan sebagai suatu keseluruhan. 
Keunggulan bersaing bersumber dari banyak 
ragam kegiatan yang dilakukan perusahaan 
dalam mendesain, membuat, memasarkan, 
mendistribusikan, dan mendukung produknya. 
Masing-masing kegiatan ini dapat 
mempengaruhi posisi biaya relatif perusahaan 
dan menciptakan landasan diferensiasi. 

Keunggulan biaya, misalnya dapat 
berasal dari beragam sumber yang berlainan 
seperti sistem distribusi fisik berbiaya rendah, 
proses perakitan yang sangat efisien, atau 
pemanfaatan armada wiraniaga yang unggul. 
Diferensiasi dapat bersumber dari beragam 
faktor pula, termasuk perolehan bahan baku 
yang bermutu tinggi, sistem pelayanan pesanan 
yang cepat tanggap, atau desain produk yang 
istimewa. 
Cara yang sistematik untuk mempelajari semua 
kegiatan yang dilakukan perusahaan serta 
bagaimana kegiatan ini berinteraksi diperlukan 
untuk menganalisa sumber keunggulan bersaing. 
Rantai nilai (value chain) seperti yang 
diungkapkan Porter adalah sebagai alat utama 
untuk melakukannya.  
Rantai nilai memilah-milah perusahaan dalam 
berbagai kegiatan yang secara strategis relevan 
guna memahami perilaku biaya serta sumber 
diferensiasi yang ada dan yang potensial. 

Perusahaan memperoleh keunggulan bersaing 
dengan melakukan kegiatan secara strategis 
relevan ini lebih baik ketimbang para 
pesaingnya. 

Kemudian Porter mengatakan pula 
(1993;33) bahwa rantai nilai suatu perusahaan 
serta cara perusahaan menyelenggarakan setiap 
kegiatannya merupakan cerminan dari riwayat, 
strategi, dan ancangan perusahaan dalam 
mengimplementasikan strateginya, serta 
keadaan ekonomi yang melandasi kegiatan itu 
sendiri. 

Metode Penelitian 

Gambar 1. Metode Penelitin 



9 

Hasil Penelitian 

Tabel 4 

Kompetensi Pemasaran dan Keunggulan 
Bersaing UKM Rajut Binongjati 

KOMPETENSI 
PEMASARAN 
UKM RAJUT 
BINONGJATI 

KEUNGGULAN 
BERSAING UKM 

RAJUT 
BINONGJATI 

UKM rajut Binongjati 
umumnya terus 
mengembangkan ke 
berbagai segmen 
potensial, meskipun 
sebagian hanya 
menunggu konsumen 
datang dan tidak 
berorientasi pada 
segmen mana yang 
akan dilayani 

Kualitas rajut 
Binongjati umumnya 
mampu di dibawah 
harga pesaing dengan 
kualitas yang sama. 

Umumnya 
memproduksi 
berdasarkan kebutuhan 
keinginan pasar 
dengan melakukan 
trend yang sedang 
berkembang melalui 
amati, tiru, dan 
modifikasi 

Efisiensi biaya 
dilakukan terutama 
dalam pengadaan 
bahan baku dan 
produksi 

UKM menganggap 
Penggunaan merek 
penting untuk lebih 
dikenal dan terbedakan 
dengan pesaing, 
meskipun prosesnya 
belum maksimal. 

Ciri khas atau 
keunikan dari produk 
rajut yang dibuat 
berbeda dengan 
produk rajut yang 
dihasilkan oleh 
pesaing, meskipun 
dalam berbagai hal 
mereka mengakui 
bahwa sulit untuk 
menentukan ciri khas 
sproduk rajutnya 
karena berbagai 
keterbatasan yang 
masih dimiliki, 
seperti riset pasar 
yang belum optimal. 
Namun di lain pihak 
ada beberapa pelaku 

UKM rajut yang 
mencoba 
membangun ciri khas 
produknya baik 
melalui penggunaan 
merek, penjualan 
langsung ke 
konsumen akhir, 
pembuatan booklet, 
dan lain-lain. 

UKM sangat setuju 
dengan pengemasan 
produk, tetapi dalam 
implementasinya 
mereka terkendala 
anggaran kemasan dan 
harga jual. 

Keragaman produk 
rajut binongjati sudah 
semakin lengkap 
keragamannya tidak 
terbatas dengan 
sweather saja. 

Umumnya telah 
menetapkan ukuran 
berdasarkan segemen 
pasar. 

Corak dan warna 
rajut binongjati 
memiliki cirri khas 
tersendiri 
dibandingkan 
pesaing. 

Telah memiliki daftar 
harga yang jelas bagi 
konsumen. 

Kualitas jahitan 
dianggap sebagai 
kekuatan untuk 
membandingkan 
dengan pesaing 
meskipun dalam hal 
pengendalian kualitas 
masih minim. 

Penetapan harga 
disesuaikan dengan 
perkembangan harga 
pesaing, meskipun ada 
beberapa yang sering 
memainkan harga. 

Keunikan dalam 
model dan desain 
umumnya menjadi 
daya tarik bagi 
segmen pasarnya, 
seperti sweather dan 
kerudung rajut. 

Penetapan harga 
dilakukan dengan 
memperhatikan bahan 
baku dan upah. 

Kualitas rajut 
disesuaikan dengan 
segmen pasar yang 
dituju 

Adanya penetapan 
harga grosir dan eceran 

Cakupan pasar 
produk rajut telah 
mencapai segmen 
pasar yang semakin 
luas. 

Sebagian besar masih 
dilakukan secara gosir, 

UKM produk rajut 
Binongjati 
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meskipun sudah mulai 
berkembang dengan 
penjualan retail 

dikembangkan 
berdasarkan 
kebutuhan, keinginan 
konsumen yang 
berkembang di pasar. 

Kegiatan  promosi 
periklanan dilakukan 
melalui media cetak 
dan elektonik, 
meskipun 
frekwensinya tidak 
rutin/incidental 

 
 

Penggunaaan tenaga 
penjualan telah 
dilakukan beberapa 
pelaku UKM dengan 
dilengkapi booklet, 
dengan 
mempertimbangakan 
orang yang dikenal 
saja. 

 

Promosi melalui 
pameran dilakukan 
kalau ada program dari 
pemerintah, karena 
memerlukan biaya 
yang besar. 

 

Beberapa UKM 
khususnya yang 
bergerak dengan cara 
retail telah melakukan 
promosi melalui media 
on line. 

 

Kegiatan 
sponsorship/humas 
dilakukan secara tidak 
terencana. 

 

Sumber : Hasil Penelitian, 2015. 

Tabel 5 Item Pertanyaan Kompetensi 
Pemasaran UKM Rajut Binongjati 

 
No ITEM 

PERTANYAAN 
KOMPETENSI 
PEMASARAN 
UKM RAJUT 
BINONGJATI 

1 Pemilihan pasar 
didasarkan pada 
segmen pasar 

UKM rajut 
Binongjati umumnya 
terus 
mengembangkan ke 

yang potensial 
untuk dilayani 

berbagai segmen 
potensial, meskipun 
sebagian hanya 
menunggu konsumen 
datang dan  tidak 
berorientasi pada 
segmen mana yang 
akan dilayani 

2 Dalam 
memutuskan 
memproduksi 
rajut berdasarkan 
kebutuhan dan 
keinginan yang 
terus berkembang 

Umumnya 
memproduksi 
berdasarkan 
kebutuhan keinginan 
pasar dengan 
melakukan trend 
yang sedang 
berkembang melalui 
amati, tiru, dan 
modifikasi 

3 Penggunaan 
merek merupakan 
factor penting 
untuk 
membedakan 
produk dengan 
pesaing dan dapat 
teridentifikasi 
posisi saingannya 

UKM menganggap 
Penggunaan merek 
penting untuk lebih 
dikenal dan 
terbedakan dengan 
pesaing, meskipun 
prosesnya belum 
maksimal. 

4 Pengemasan 
merupakan factor 
pendorong yang 
menarik bagi 
konsumen 

UKM sangat setuju 
dengan pengemasan 
produk, tetapi dalam 
implementasinya 
mereka terj 
Kendala anggaran 
kemasan dan harga 
jual. 

5 Penetapan ukuran 
didasarkan pada 
segmen pasar 
yang dituju 

Umumnya telah 
menetapkan ukuran 
berdasarkan segemen 
pasar. 

6 Daftar harga 
disiapkan 
perusahaan  
sebagai informasi 
bagi konsumen 

Telah memiliki daftar 
harga yang jelas bagi 
konsumen. 

7 Harga jual 
ditetapkan dengan 
memperhatikan 
harga pesaing 

Penetapan harga 
disesuaikan dengan 
perkembangan harga 
pesaing, meskipun 
ada beberapa yang 
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sering memainkan 
harga. 

8 Pemasok bahan 
baku dan upah 
merupakan factor 
yang diperhatikan 
dalam 
menetapkan harga 
jual 

Penetapan harga 
dilakukan dengan 
memperhatikan 
bahan baku dan upah. 

9 Perbedaan 
penetapan harga 
grosir dan eceran 
ditetapkan 
perusahaan 

Adanya penetapan 
harga grosir dan 
eceran 

1
0 

Distribusi produk 
rajut dilakukan 
melalui 
perdagangan 
grosir 

Sebagian besar masih 
dilakukan secara 
gosir, meskipun 
sudah mulai 
berkembang dengan 
penjualan retail 

1
1 

Kegiatan 
periklanan 
melalui media 
cetak dan 
elektronik 
dilakukan 
perusahaan 

Kegiatan promosi 
periklanan dilakukan 
melalui media cetak 
dan elektonik, 
meskipun 
frekwensinya tidak 
rutin/insidental  

1
2 

Menggunakan 
tenaga 
penjualan/persona
l selling dalam 
promosi rajut 

Penggunaaan tenaga 
penjualan telah 
dilakukan  beberapa 
pelaku UKM dengan 
dilengkapi booklet, 
dengan 
mempertimbangakan 
orang yang dikenal 
saja, 

1
3 

Promosi melalui 
pameran, 
peragaan busana 
dilakukan 
perusahaan 

Promosi melalui 
pameran dilakukan 
kalau ada program 
dari pemerintah, 
karena memerlukan 
biaya yang besar. 

1
4 

Kegiatan promosi 
langsung 
dilakukan 
perusahaan (surat, 
telpon, interet, dll) 

Beberapa UKM 
khususnya yang 
bergerak dengan cara 
retail telah 
melakukan promosi 
melalui media on 
line. 

1
5 

Kegiatan 
hubungan 
masyarakatsponso
rship dilakukan 
perusahaan 

Kegiatan 
sponsorship/humas 
dilakukan secara 
tidak terencana. 

 
Tabel 6 Item Pertanyaan Aspek 

Kewirausahaan UKM Rajut Binongjati 
 
No ITEM 

PERTANYAAN 
ASPEK 

KEWIRAUSAHAN 
UKM RAJUT 
BINONGJATI 

1 Memiliki 
komitmen dan 
motivasi untuk 
mengembangkan 
usaha rajut 

Komitmen dan 
motivasi untuk 
mengembangkan 
usaha sangat tinggi. 

2 Meningkatkan 
kemampuan 
pemasaran usaha 
rajut 

UKM berusaha terus 
meningkatkan 
kemampuan 
pemasarannya, 
meskipun melalui 
gosir/pesanan. 

3 Berusaha 
mengatasi 
masalah yang 
dihadapi dalam 
usaha rajut 

Selalu berusaha 
mengatasi 
permasalahan yang 
dihadapi, juga 
melalui Asosiasi 
yang ada. 

4 Menjalin 
kerjasama 
dengan berbagai 
pihak terkait dan 
relevan dengan 
usaha rajut 

Kerjasama dilakukan 
selain dengan 
pemerintah, juga 
perguruan tingga dan 
pihak lainnya. 

5 Mengikuti 
pelatihan yang 
relevan dalam 
dalam 
peningkatan 
pengembangan 
usaha rajut 

Pelatihan sering 
diikuti terutama oleh 
kalangan pengusaha 
muda sebagai 
regenerasi dari UKM 
yang bersangkutan 

6 Bekerjasama 
dengn kelompok 
usaha lain yang 
terkait 

Terjalin kerjasama 
antar UKM dan 
pihak lain yang 
relevan 

7 Memiliki 
perencanaan 
usaha 

Umumnya ingin 
memiliki 
perencanaan usaha, 
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namun terkendala 
pengetahuan dan 
kemampuan 

8 Memiliki 
pembukuan 
usaha yang tertib 

Umumnya ingin 
memiliki 
perencanaan usaha, 
namun terkendala 
pengetahuan dan 
kemampuan 

 
Tabel 7 Item pertanyaan Keunggulan 

Bersaing UKM Rajut Binongjati 
 

NO ITEM 
PERTANYAAN 

KEUNGGULAN 
BERSAING UKM 

RAJUT 
BINONGJATI 

1 Kualitas rajut 
yang dihasilkan 
mampu dijual di 
bawah harga 
pesaing dengan 
kualitas yang 
sama 

Kualitas rajut 
Binongjati 
umumnya  mampu 
di di bawah harga 
pesaing dengan 
kualitas yang 
sama. 

2 Efisiensi biaya 
diupayakan UKM 
sehingga mampu 
mewujudkan 
harga yang 
bersaing di pasar 

Efisiensi biaya 
dilakukan 
terutama dalam 
pengadaan bahan 
baku dan produksi 

3 Rajut yang 
dihasilkan 
memiliki ciri 
khas/keunikan 
dibandingkan 
pesaing 

Ciri khas atau 
keunikan dari 
produk rajut yang 
dibuat berbeda 
dengan produk 
rajut yang 
dihasilkan oleh 
pesaing, meskipun 
dalam berbagai hal 
mereka mengakui 
bahwa sulit untuk 
menentukan ciri 
khas produk 
rajutnya karena 
berbagai 
keterbatasan yang 
masih dimiliki, 
seperti riset pasar 
yang belum 
optimal. Namun di 

lain pihak ada 
beberapa pelaku 
UKM rajut yang 
mencoba 
membangun ciri 
khas produknya 
baik melalui 
penggunaan 
merek, penjualan 
langsung ke 
konsumen akhir, 
pembuatan 
booklet, dan lain-
lain. 
 

4 Rajut yang 
dihasilkan 
memiliki 
keunikan dalam 
keragaman 
produk yang 
dihasilkan 

Keragaman 
produk  rajut 
binongjati sudah 
semakin lengkap 
keragamannya 
tidak terbatas 
dengan sweather 
saja. 

5 Rajut yang 
dihasilkan 
memiliki 
keunikan dalam 
corak dan warna 

Corak dan warna 
rajut binongjati  
memiliki ciri khas 
tersendiri 
dibandingkan 
pesaing. 

6 Rajut yang 
dihasilkan 
memiliki 
keunikan dalam 
kualitas jahitan 

Kualitas jahitan 
dianggap sebagai 
kekuatan untuk 
membandingkan 
dengan pesaing 
meskipun dalam 
hal pengendalian 
kualitas masih 
minim. 

7 Rajut yang 
dihasilkan 
memiliki 
keunikan dalam 
model dan desain 

Keunikan dalam 
model dan desain 
umumnya menjadi 
daya tarik bagi 
segmen pasarnya, 
seperti sweather 
dan kerudung 
rajut. 

8 Kualitas rajut 
yang dihasilkan 
sesuai segmen 
pasar yang dituju 

Kualitas rajut 
disesuaikan 
dengan segmen 
pasar yang dituju 
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9 Cakupan 
segemen pasar 
rajut telah 
mencapai segmen 
pasar yang luas 
dibandingkan 
pesaing 

Cakupan pasar 
produk rajut telah 
mencapai segmen 
pasar yang 
semakin luas. 

10 Potensi ragam 
produk yang 
dihasilkan 
berdasarkan 
cakupan segmen 
pasar yang dituju 

UKM produk rajut 
Binongjati 
dikembangkan 
berdasarkan 
kebutuhan, 
keinginn 
konsumen yang 
berkembang di 
pasar. 

Berdasarkan hasil angket dan analisis 
serta FGD (focus Group Discussion) mengenai 
Kompetensi Pemasaran, Keunggulan Bersaing 
serta Aspek Kewirausahaan digambarkan ke 
dalam Model sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.2 

Model Pengembangan Kompetensi Pemasaran 
Produk Rajut Dalam Meningkatkan 

Keunggulan Bersaing di UKM Rajut 
Binongjati Kota Bandung 

 
 

Model pengembangan kompetensi pemasaran 
dalam rangka meningkatkan keunggulan 
bersaing produk rajut Binongjati di Kota 
Bandung, diperlukan langkah-langkah nyata 
dalam implementasinya. Adapun informasi yang 
peneliti peroleh berdasarkan pada survey dan 
wawancara yang dilakukan, bahwa : 
 
1.Pelaku usaha rajut memandang sangat 
diperlukannya peningkatan wawasan, 
pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam 
mengelola usahanya agar lebih meningkat dan 
mampu bersaing baik di pasar lokal, nasional 
maupun ekspor. 
2.Secara spesifik untuk meningkatkan daya 
saing produk rajut melalui pengembangan 
kompetensi pemasaran perlu didukung pelatihan 
dan pendampingan usaha yang telah dilakukan 
kepada 5 (lima) pelaku usaha sebagai perwakilan 
untuk dapat mentransfer kepada pelaku rajut 
lainnya. 
3.Pelatihan dan pendampingan usaha yang telah 
dilakukan : 

a. Pengelolaan dan pembukuan 
sederhana, hal ini dilakukan dengan 
keinginan para pelaku usaha rajut di 
Binongjati Kota Bandung dapat 
mengelola keuangannya secara 
terencana sehingga dapat mengukur 
keberhasilan usaha yang dicapai, 
sebagai acuan dan target selanjutnya 
untuk pengembangan usahanya 
tersebut. 

b. Kreativitas dan inovasi, hal ini 
dilakukan sebagai langkah dimana 
pelaku rajut di Binongjati mampu 
memunculkan rajut yang memiliki 
ciri khas dan memiliki daya saing di 
pasar. 

c. Pemasaran online, hal ini dilakukan 
sebagai upaya untuk menunjang 
kesuksesan usaha mereka mulai dari 
menekan biaya investasi, 
mendongkrak produktivitas usaha, 
menjawab tantangan bisnis, hingga 
menggenjot daya saing usaha 
menjadi benefit yang dijanjikan. 

Dari pelatihan di atas berdasarkan analisis 
yang dilakukan kepada pelaku usaha dengan 
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membandingkan kondisi sebelum memperoleh 
pelatihan dan pendampingan dengan setelah 
dilakukannya pelatihan dan pendampingan 
diperoleh gambaran sebagai berikut : 

1. Adanya peningkatan kemampuan 
kewirausahaan melalui pelatihan yang 
relevan dengan kondisi dan kebutuhan 
UKM. 

2. Memiliki peningkatan dalam 
kompetensi pemasaran UKM dalam 
merancang strategi pemasaran produk 
rajut sesuai dengan perkembangan pasar 
dan segmen yang dituju. 

3. Memiliki perencanaan yang jelas 
tentang target usaha yang akan dicapai 
melalui peningkatan kompetensi 
pemasaran berbasis inovasi yang 
dikembangkan berdasarkan kebutuhan 
pasar, perluasan jaringan pemasaran, 
promosi melalui pusat informasi 
pemasaran, serta peningkatan usaha 
retail. 

4. Pelaku UKM Rajut Binongjati 
melakukan peningkatan Keunggulan 
Bersaing Produk Rajut dengan langkah-
langkah sebagai berikut : 
a. Menciptakan ciri khas produk 

melalui analisis pasar, seperti yang 
dilakukan UKM rajut baju muslim 
wanita dengan ciri khas multi 
konsep/multi gaya, dimana 1 (satu) 
jenis baju muslim/kerudung rajut 
memiliki cara pemakaian lebih dari 
1 (satu) style/gaya. 

b. Melakukan pengembangan potensi 
dan kualitas produk rajut 
berdasarkan potensi bahan baku 
berbiaya rendah. 

c. Dikembangkannya wisata 
Kampung Rajut, yaitu memberi 
kesempatan kepada khalayak 
masyarakat untuk melihat dan 
mempraktekkan produksi rajut, 
sehingga hal ini dapat memberikan 
informasi tentang produksi rajut 
Binongjati (eksplorasi, edukasi dan 

wisata) dan sekaligus sebagai media 
promosi. 

 

Faktor-faktor penentu Keunggulan 
Bersaing Produk Rajut pada UKM Rajut 
Binongjati Kota Bandung. 

1. Riset Pemasaran dan Pengembangan 
Produk 
a. Ciri khas atau keunikan dari produk 

rajut yang dibuat berbeda dengan 
produk rajut yang dihasilkan oleh 
pesaing, meskipun dalam berbagai 
hal mereka mengakui bahwa sulit 
untuk menentukan ciri khas produk 
rajutnya karena berbagai 
keterbatasan yang masih dimiliki, 
seperti riset pasar yang belum 
optimal. Namun, di lain pihak ada 
beberapa pelaku UKM Rajut yang 
mencoba membangun ciri khas 
produknya baik melalui penggunaan 
merk seperti : merk Karimake, merk 
Supernova, penjualan langsung ke 
konsumen akhir, pembuatan 
booklet, dan lain-lain. 

b. Keragaman produk Rajut Binongjati 
sudah semakin lengkap 
keragamannya tidak terbatas dengan 
sweater saja, tetapi telah 
dikembangkan pula produk baju 
muslim rajut, cardigan, kerudung 
rajut, pashmina rajut, rompi rajut, 
gamis rajut, inner rajut dan lain-lain. 

c. Corak dan warna rajut Binongjati 
memiliki ciri khas tersendiri 
dibandingkan pesaing, yaitu 
penggunaan kualitas benang serta 
kualitas jahitan dianggap sebagai 
kekuatan untuk membandingkan 
dengan pesaing meskipun dalam hal 
pengendalian kualitas masih minim. 

d. Keunikan dalam model dan desain 
umumnya menjadi daya tarik bagi 
segmen pasarnya, seperti baju 
muslim, kaos, rok dan kerudung 
rajut yang mengembangkan konsep 
1 (satu) jenis berbagai gaya. 
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2. Strategi Harga 
a. Menetapkan harga berdasarkan 

perbedaan ukuran dan segmen 
pasar. 

b. Telah memiliki daftar harga yang 
jelas bagi konsumen dengan 
berbagai daftar harga untuk 
berbagai jenis produk dalam katalog 
yang dibuat. 

c. Penetapan harga disesuaikan 
dengan perkembangan harga 
pesaing dan kualitas produk yang 
dikembangkan. 

d. Penetapan harga dilakukan dengan 
memperhatikan bahan baku dan 
upah. 

e. Adanya penetapan harga grosir dan 
eceran. 

3. Promosi 
a. Kegiatan promosi periklanan 

dilakukan melalui media cetak dan 
elektronik, meskipun frekuensinya 
tidak rutin/insindental. 

b. Penggunaan tenaga penjualan telah 
dilakukan beberapa pelaku UKM 
dengan dilengkapi booklet, dengan 
mempertimbangkan orang yang 
dikenal saja. 

c. Promosi melalui pameran dilakukan 
kalau ada program dari Pemerintah, 
karena memerlukan biaya yang 
besar. 

d. Penggunaan promosi melalui media 
online. 

e. Kegiatan sponsorship/humas 
dilakukan meskipun belum secara 
tidak terencana. 

4. Jaringan Distribusi 
a. Kemudahan infrastruktur : jalan, 

listrik, dan telekomunikasi. 
b. Berdekatan dengan pelanggan dan 

bahan pemasok. 
c. Kemudahan transportasi, seperti 

ketersediaan angkutan umum. 
d. Penyediaan tempat khusus bagi 

memasarkan produk-produk rajut 
Binongjati oleh Pemerintah
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