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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan
omset pada Supermarket Bahan Bangunan Mitra 10 Surabaya.

Untuk memperjelas metode yang akan diterapkan dalam bentuk penelitian deskriptif
dengan tujuan untuk menggambarkan realitas sosial yang kompleks dengan menerapkan
konsep-konsep teoritis yang sudah ada. Realitas sosial yang dipelajari penekanan pada strategi
bisnis Supermarket Bahan Bangunan Mitra 10 Surabaya. Penelitian ini menggunakan informasi
dalam bentuk narasi kualitatif diproduksi wawancara mendalam berkaitan dengan strategi bisnis
yang digunakan oleh Mitra 10 Surabaya yang mengarah ke analisis SWOT untuk kemudian
diterapkan dalam strategi pemasaran.

Dari hasil yang diperoleh dari lingkup strategi pemasaran, itu dapat dinilai bahwa apa
yang membuat bahan bangunan supermarket Mitra 10 Surabaya gain meningkatkan omset
dipengaruhi oleh bagaimana strategi pemasaran dijalankan. Untuk meningkatkan jumlah
transaksi itu diterapkanlah strategi pemasaran yang telah diuraikan bahwa faktor bauran
pemasaran (marketing mix), yang terdiri dari produk, harga, tempat (distribusi) dan promosi
yang mendorong peningkatan jumlah omset penjualan Mitra 10 Wiyung Surabaya.

Kata kunci: Produk, Harga, Promosi, Distribusi Saluran, dan SWOT

PENDAHULUAN

Perkembangan persaingan bisnis di Indonesia adalah salah satu fenomena yang sangat
menarik untuk kita sirnak, terlebih dengan adanya globalisasi di bidang ekonomi yang semakin
membuka peluang pengusaha asing. Di tengah ketatnya persaingan secara global, yang mengacu
kepada pesaing yang berkembang saat ini, diharuskan mempunyai kreatifitas dan inovasi dalam
menjalankan bisnis sehingga tidak tertinggal oleh pesaing lain. Salah satu bisnis yang saat ini
berkembang pesat yaitu bisnis properti, kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal menjadikan
peluang usaha ini dicari masyarakat.

Saat ini peluang usaha properti, tidak hanya fokus membangun rumah dan menjualnya
saja. Masih banyak peluang dalam binis properti yang dapat dicoba, salah - satu bisnis yang
mendukung kebutuhan properti seperti bisnis bahan bangunan juga memiliki prospek pasar yang
cukup besar. Karena selama masih ada pembangunan rumah, kantor, sekolah, serta gedung
lainnya, bahan bangunan seperti besi, semen, cat, keramik, dan kayu akan terus dibutuhkan
pasar. Sebagai pemenuh kebutuhan konsumen tersebut maka dibuat Iah desain usaha toko ritel
bahan - bahan bangunan, yang sesuai dengan minat konsumen.

Seperti perkembangan zaman pada saat ini persaingan dalam bidang usaha toko ritel
bahan - bahan bangunan cukup ketat. Persaingan yang muncul adalah ketika sebuah toko retail
yang satu dengan toko retail yang lain bersaing dalam menarik minat konsumen dengan
menggunakan berbagai macam strategi. Banyak strategi penjualan yang diterapkan toko - toko
retail, salah satu strategi bisnis yang bisa dilakukan adalah melakukan strategi pemasaran, yaitu
senjata utama dalam kegiatan bisnis. Karena dengan adanya pemasaran yang efektif maka
seluruh kegiatan bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Pemasaran memiliki peran penting dalam kegiatan bisnis, karena itulah strategi
pemasaran yang telah ditetapkan harus dapat menarik konsumen agar mau membeli produk
yang ditawarkan. Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat dari stabilitas






















