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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1. Pemasaran 

Menutur Kotler Philip (1989:2) pemasaran merupakan sektor yang 

memiliki kontribusi sangat besar, dimana pemasaran merupakan salah satu 

penggerak prekonomian. Sehingga perusahaan harus sadar bawasanya tidaklah 

semata - mata terletak pada kebijakan pemerintah yang tepat di bidang fiskal 

dan moneter. Perusahaan bisnis pun perlu melakukan tugasnya dengan lebih 

baik lagi untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang mendesak, 

menemukan produk - produk yang lebih baik lagi, melakukan kegiatan 

periklanan dan penyerahan produk – produk itu secara lebih efisien sehingga 

para konsumen dapat dengan mudah memperolehnya. Kotler dan Armstrong 

(1994) menuliskan bahwa pemasaran memiliki beberapa artian yang cukup 

luas, dimana sebagian besar orang mengidentikkan pemasaran sebagai 

mempromosikan produk. Dan mengidentikkan sebagai penjualan, padahal 

keduanya adalah bagian dari marketing mix yang lebih besar atau bagian dari 

seperangkat alat pemasaran yang harus dimainkan untuk mendapatkan dampak 

maksimum terhadap pasar. 

Sehingga tidak dapat dipungkiri lagi analisa pemasaran merupakan sebuah 

bagian terpenting didalam perusahaan. Puncak akhir sebuah pemasaran adalah 

mengambil pasar yang lebih besar dan luas dengan tujuan untuk meningkatkan 

penjualan yang besar, didalam aspek usaha yang diketahui khalayak umum 

pemasaran adalah sebuah pertukaran penjual dengan pembeli yang saling 

menguntungkan. Berikut dibawah ini pengertian tentang pemasaran dari ahli :  

 

 Menurut Tjiptono (2008:5) 

Pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar 

dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali 

yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Pemasaran bertujuan untuk 
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menarik pembeli dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkan. Oleh 

karena itu pemasaran memainkan peran penting dalam pengembangan 

stategi. 

 Menurut Kotler dan Armstrong (1994:7) 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana 

individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan 

inginkan dengan cara menciptakan serta pertukaran produk nilai dengan 

pihak lain. Secara sederhana konsep - konsep pemsaran inti menurut Kotler 

dan Amstrong dapat dipaparkan dalam gambar 2.1. 

 

(Sumber: Kotler dan Amstrong 1995:6) 

Gambar 2.1 Konsep inti pemasaran 

 Menurut Kotler Philip (1989:5) 

Pemasaran adalah sebuah proses sosial dengan mana individu dan 

kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan ingginkan dengan 

menciptakan dan mempertukarkan produk dan nilai dengan individu dan 

kelompok lainya. Definisi pemasaran tersebut bertumpu pada konsep pokok 

sebagai berikut: kebutuhan, keinginan dan permintaan ; produk; nilai (value) 

dan kepuasan; pertukaran atau transaksi; pasar; serta pemasaran dan 

pemasar konsep - konsep tersebut dipaparkan dalam gambar 2.2 Konsep 

pokok pemasaran Kotler. 

 

(Sumber: Kotler Philip 1989:6) 

Gambar 2.2 Konsep pokok pemasaran 
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2.1.1. Contoh Pemasaran 

Kotler Philip (1989:18) menuliskan bahwa sebuah pasar sendiri terdiri 

dari pelanggan yang potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu 

yang berbeda untuk mengambil bagian jual beli guna memuaskan keinginan 

tersebut. 

 

(Sumber: Kotler Philip 1989 :18) 

Gambar 2.3 Sistem pemasaran sederhana 

Kotler Philip (1989:18) hubungan antar industri dengan pasar tampak 

dalam gambar 2.3 para penjualan dan para pembeli dihubungkan oleh empat 

garis, para penjulan mengirimkan barang atau jasa dan komunikasi ke pada 

para pembeli. Sebagai imbalanya mereka mendapatkan uang dan infromasi, 

kedua garis dibagian dalam menunjukan pertukaran uang untuk barang, 

sedang kedua garis dibagian luar menunjukan pertukaran informasi . 

 

2.2. Proses Pemasaran 

Menurut Kotler dan Armstrong (1994:68-71) terdapat beberapa proses 

dalam pemasaran terdiri dari langkah – langkah pemasaran sebagai berikut : 

 Konsumen sasaran 

Agar dapat berasil dalam pasar langkah pertama dalam kegiatan pemasaran 

adalah memahami pasar dan mengetahui kebutuhan dan keinginan 

pelanggan. Jadi, pemasaran yang baik menuntut suatu analisis pelanggan 

dengan cermat perusahaan mengerti mereka tidak dapat memuaskan 

keinginan konsumen dengan cara yang sama. 

 Pengukuran dan peramalan permintaan 

Pertama - tama perusahaan perlu dengan cermat membuat estimasi besarnya 

pasar pada waktu ini dan waktu yang akan datang untuk mengestimasi 

besarnya pasar pada waktu ini dan yang akan datang untuk mengetahui 

besarnya pasar sekarang, perusahaan perlu untuk mengidentifikasi semua 
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produk pesaing, mengestimasi volume penjualan mereka sekarang dan 

menentukan apakah pasar sudah cukup besar. 

 Segmentasi Pasar 

Pasar terdiri dari banyak jenis pelanggan, produk, dan kebutuhan, dan 

pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan kesempatan 

terbaik untuk perusahaan mencapai sasarannya, konsumen dapat 

dikelompokkan dengan berbagai cara. berdasarkan faktor qeografik 

(wilayah, kota), faktor demografik (jenis kelmin, umur) faktor psikologik 

(kelas sosial, gaya hidup). 

 Penentapan pasar sasaran 

Penetapan pasar sasaran berarti mengevaluasi daya tarik masing - masing 

segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen untuk dilayani. 

Perusahaan harus menentapkan segmen sasaran yang dapat menghasilkan 

nilai pelanggan terbesar dan dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Atau 

suatu perusahaan memilih untuk melayani beberapa segmen terkait, barang 

yang mempunyai berbagai jenis pelanggan tetapi dengan keinginan dasar 

yang sama. 

 Penentuan posisi pasar 

Posisi suatu produk adalah tempat produk dalam pikiran konsumen relatif 

terhadap persain. Penentuan posisi pasar adalah pengaturan produk untuk 

menempati posisi pesaing dalam ingatan konsumen sasaran. Jadi, 

pemasaran merencanakan posisi yang membedakan produk mereka dari 

produk - produk pesaing dan memberikan kepada mereka keungulan 

strategik yang terbesar dalam pasar sasaran mereka. 

 Strategi pemasaran bagi keungulan kompetitif 

Agar berhasil strategi pemasaran hasur disesuaikan dengan kebutuhan 

konsumen dan strategi pesaing, berdasarkan ukuran dan posisinya dalam 

industri perusahaan harus memustuskan bagai mana dia akan menentukan 

posisinya relatif terhadap pesaing supaya memperoleh keunggulan 

kompetitif yang sekuat mungkin. 
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2.3. Strategi Pemasaran 

Pada saat para pemasar akan memulai sebuh usaha baru, selalu akan 

dipertemukan dengan sebuah pilihan strategi yang sangat penting. Dimana 

akan menjadi sebuah dasar perusahaan kedepanya, terdiri atas segmentation 

(pemetaan), Targeting (penetapan), dan positioning (posisi). Dimulai dari 

produk/jasa apa yang ingin pemasar tawarkan, pasar apa yang yang dituju, dan 

bagai mana pemasar bersaing dalam pasar Jatmiko (2003:5). Dibawah ini akan 

dijelaskan mengenai maksut dari strategi pemasaran dari para ahli : 

Menurut Kotler Philip (1989:98) strategi pemasaran adalah logika 

pemasaran, dan berdasarkan itu, unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran 

- sasaran pemasaranya strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan 

tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran dan alokasi 

pemasaran dalam hubungannya dengan keadaan lingkungan yang diharapkan 

dan kondiri persaingan.  

“Menurut Argyris (1985), dalam Rangkuti Freddy (2003:4), strategi 

merupakan respon secara terus - menerus maupun adaptif terhadap peluang dan 

ancaman eksternal secara kekuatan dan kelemahan internal yang dapat 

mempengaruhi organisasi”. 

2.3.1. Jenis - Jenis Strategi Pemasaran 

“Menurut Michael E. Porter, dalam Jatmiko (2003:142), menyatakan 

bahawa suatu bisnis atau perusahaan sebaiknya mencari suatu keunggulan 

bersaing pada dua dimensi besar, yaitu perusahaan dapat mencoba 

menghasilkan biaya rendah (low cost) di dalam targer pasarnya, atau 

perusahaan berusaha membedakan diri sendiri dari pesaing bagi seluruh 

produk yang ditawarkanya atau program - program pemasaranya, atau bisa 

disebut diferensiasi”. “Untuk kepentingan inilah maka Porter (1980), dalam 

Kotler (1989:55), Porter menganjurkan bahwa sebuah perusahaan dapat 

memanfaatkan satu dari ketiga strategi umum (genetik) dalam sebuah pasar. 

Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan strategi berupa keunggulan 

biaya (overall cost leadership), diferensiasi (differentiation), dan fokus 

(focus) yang disebutnya sebagai strategi genetik. Menurut Porter, 
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perusahaan yang menerapkan strategi yang jelas dari salah satu strategi akan 

mencapai hasil yang baik perusahaan - perusahaan yang menerapkan 

strategis yang sama membentuk satu kelompok strategis perusahaan yang 

mampu melaksanakan strategi itu sebaik - baiknya, akan meraih laba 

sebanyak - banyakanya”. “Tiga strategi umum Porter (1980), dalam Kotler 

(1989:55), dijelaskan sebagai berikut dibawah ini : 

 Keunggulan Biaya (Overal Cost Leadership) 

Dalam strategi ini perusahaan berusaha keras untuk mencapai biaya 

rendah mugkin, baik dalam produksi maupun dalam distribusi, sehingga 

dapat menentapkan harga yang lebih rendah dari para pesaingnya, dan 

memenangkan bagian pasar yang besar perusahaan yang memanfaatkan 

strategi ini harus ungul dalam keahlian teknik, pembelian dan 

pembikinan produk, dan penyaluran fisik serta kurang membutuhkan 

keterampilan dalam pemasaran. Texas Instruments adalah perusahaan 

yang paling menonjol dalam menerapkan strategi ini. 

 Diferensiasi (differentiation) 

Dalam strategi ini perusahaan memusatkan usahanya untuk menciptakan 

ciri produk yang amat khas, serta program pemasran sehingga sehingga 

tampil sebagai perusahaan yang menonjol dalam industri. Kebanyaan 

pelanggan akan suka memiliki produk keluaran perusahaan tersebut jika 

harganya tidak terlampau tinggi. Perusahaan yang memanfaatkan strategi 

ini mempunyai kekuatan dalam penelitian dan pengembangan, desain, 

pengendalian mutu dan pemasaran. IBM dan Caterpillar menikmati buah 

hasil strategi yang menekankan posisi diferensiasi dalam computer dan 

alat - alat berat. 

 Fokus (focus) 

Dalam strategi ini perusahaan memusatkan usahanya untuk melayani 

sebagian kecil segmen pasar dari pada melayani pasar secara 

keseluruhan. Persahaan perlu mengetahui kebutuhan dari segmen pasar 

ini dan memanfaatkan salah satu strategi, keungulan biaya, keragaman 

produksi, atau kedua - duanya dalam setiap segmen pasar. Perusahaan 
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Amstrong Rubber mengkususkan diri dalam pembuatan dan paling 

unggul untuk perlengkapan roda kendaraan yang dipakai di pertanian 

atau kegiatan rekreasi, serta terus mencari pasar lain untuk dilayani. 

 

2.4. Analisa Lingkungan 

Jatmiko (2003:30) menuliskan bahwa analisa lingkungan adalah salah satu 

unsur penting dalam proses manajemen stratejik, sebab analisis lingkungan 

menghasilkan sejumlah informasi yang diperlukan untuk menilai dan melihat 

masa depan perusahaan. Dimana banyak perusahaan menjadi korban 

perubahan, sedang lainya menggunakan perubahan untuk mendapatkan 

keunggulam kopetitif. Tujuan dari analisa lingkungan adalah agar perusahaan 

mampu memanfaatkan infromasi perubahan untuk mendapatkan keunggulan 

kompetitifnya dimasa depan. 

2.4.1. Analisa lingkungan Internal 

Menurut Jatmiko (2003:68) analisa lingkungan internal, biasanya juga 

disebut analisa kekuatan dan kelemahan perusahaan, analisa kapabilitas dan 

budaya sebuah organisasi, atau kadang juga disebut sebagai analisa jati diri 

organisasi/perusahaan merupakan analisis mengenai sumberdaya internal 

organisasi yang dihubungkan dengan persaingan, kinerja perusahaan, dan 

peluang - peluang industri. Dalam identifikasi faktor lingkungan internal 

terdapat pula faktor - faktor yang kunci yang mencakup aspek pemasaran. 

Menurut Jatmiko (2003:68) aspek - aspek tersebut mencakup pemasaran, 

keuangan dan akutansi, produksi/operasi, sistem informasi manajemen dan 

aspek manajemen yang dijabarkan dalam sub - sub dibawah ini. 

2.4.1.1.Aspek pemasaran 

Aspek pemasaran dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, 

pengantisipasian, penciptaan, dan memenuhi keinginan dan kebutuhan 

pelanggan atas produk atau jasa (Jatmiko 2003:68). Didalam proses 

menentukan sebuah pemasara dengan tujuan mengembangkan pasar 

yang luas, tentunya dibutuhkan sebuah analisa strategi pemasaran. 

Seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.4. Langkah utama dalam 
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pemasaran sasaran terdiri dari segmentasi pasar, penetapan sasaran pasar, 

dan penetapan produk. Kegiatan yang dilakukan dalam segmentasi pasar 

adalah membagi - bagi pasar kedalam kelompok - kelompok pembeli 

yang diperkirakan menginginkan produk (Kotler Philip 1989:385). Yang 

dijabarkan sebagai berikut : 

2.4.1.1.1. (STP) Segmentation, Targeting, Positioning 

A. Segmentation 

Kotler dan Amstrong (1994:385) segmentasi pasar, yaitu 

pembagian suatu pasar menjadi kelompok - kelompok pembeli yang 

berbeda yang mungkin memerlukan produk atau ramuan-pemasaran 

tersendiri. Perusahaan mengidentifikasikan cara - cara untuk 

melakukan segmentasi pasar dan mengembangkan profil dari 

segmen - segmen yang dihasilkan itu. Kotler dan Amstrong 

(1994:387) seorang pemasar harus mencoba membedakan variable 

segmentasi, secara tunggal dan secara kombinasi, dengan harapan 

mendapat suatu cara yang bermanfaat guna melihat struktur pasar. 

Segmentasi pasar merupakan kegiatan membagi pasar yang 

heterogen ke dalam sebuah pasar yang homogen sementara itu saat 

yang sama segmentasi merupakan ilmu yang melihat pasar 

berdasarkan segmentasi geografis, segmentasi demografis, 

segmentasi psikografis. Dalam Kotler Philip (1989) variable - 

variabel utama iyalah : 

 Segmentasi geografis 

Kotler Philip (1989:356) segmentasi geografis dilakukan dengan 

cara membagi pasar dalam unit - unit geografis seperti misalnya 

Negara, propinsi, kabupaten, kota, RW dan sebagainya. 

Perusahaan dapat beroperasi dalam semua segmen tetapi 

memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada di 

masing - masing wilayah. Kopi merek Maxwell House dari 

perusahaan General Foods, misalnya, dipasarkan secara nasional 

tetapi dengan rasa khas pada beberapa wilayah, karena konsumen 
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di Amerika barat lebih suka kopi yang lebih keras dari pada 

konsumen di Amerika timur. 

 Segmentasi demografis 

Kotler Philip (1989:358) segmentasi jenis ini memisahkan pasar 

ke dalam kelompok - kelompok yang didasarkan pada variable 

demografis seperti umur, jenis kelamin, besarnya keluarga, siklus 

keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras dan 

kebangsaan. Variable demografis ini merupakan dasar - dasar 

yang paling sering digunakan untuk mengelompokkan konsumen. 

Salah saru alasanya adalah bahwa keinginan, preferensi dan 

tingkat penguna saling saggat berkaitan dengan variable 

demografis. 

 Segmentas psychografis 

Kotler Philip (1989:361) pada jenis segmentasi psychografis ini. 

Para konsumen dibagi kepada kelompok - kelompok yang 

berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup dan ciri kepribadian. 

Dengan demikian orang - orang yang berada dalam kelompok 

psychografis yang sama dapat saja menunjukkan penampilan 

psychografis yang sama sekali berbeda. 

B. Targeting 

Kotler dan Armstrong (1995:403) segmentasi pemasaran 

menunjukkan kesempatan segmen pasar yang dihadapi perusahaan. 

perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan 

berapa banyak segmen yang harus dicakup (diliput) serta segmen - 

segmen mana yang harus dilayani. Menurut Kotler dan Armstrong 

(1994:403) dalam mengevaluasi segmen - segmen pasar yang 

berbeda, perusahaan harus menelaah tiga faktor ukuran dan 

pertumbuhan segmen, kemenarikan struktural segmen, serta sasaran 

dan sumberdaya perusahaan. 
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 Ukuran dan pertumbuhan segmen 

Menurut Kotler dan Armstrong (1994:403-404) tentu, perusahaan 

ingin memilih segmen - segmen pasar dengan penjualan terakhir 

yang paling besar, tinggkat pertumbuhan tinggi dan margin yang 

tinggi. Akan tetapi, segmen - segmen seperti itu tidak selalu 

merupakan segmen - segmen yang menarik bagi setiap 

perusahaan. 

 Kemenarikan structural segmen 

Menurut Kotler dan Armstrong (1994:404) perusahaan harus 

mempertimbangkan beberapa faktor struktural yang utama yang 

mempengaruhi kemenarikan (daya tarik) segmen dalam jangka 

pajang. Sebagai contoh, perusahaan harus menilai dampak 

pesaing yang ada dan potensial. Suatu segmen dikatakan kurang 

menarik jika didalamnya sudah terdapat pesaing - pesaing yang 

kuat dan agresif. 

 Sasaran dan sumber daya perusahaan 

Menurut Kotler dan Armstrong (1994:404) bahkan jika suatu 

segmen memiliki ukuran dan pertumbuhan positif serta menarik 

struturnya pun, perusahaan harus mempertimbangkan sasaran dan  

sumberdayanya sendiri dalam kaitannya dengan segmen itu. 

Perusahaan dapat menolak segmen - segmen yang menarik 

apabila mereka tidak mempunyai hubungan dengan sasaran 

jangka penjang perusahaan. 

C. Positioning 

Kotler dan Armstrong (1994:413) kalau perusahaan telah 

memutuskan segmen pasar mana yang akan dimasuki, mereka harus 

memutuskan “posisi” mana yang inggin ditempati dalam segmen 

tersebut, suatu posisi produk adalah bagai mana produk 

didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut - atributnya yang 

penting wadah yang ditempati produk dalam konsumen berkaitan 

dengan produk - produk yang bersaing. Kotler dan Armstrong 
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(1994:414) posisi sebuah produk adalah seperangkat persepsi, kesan, 

serta produk bersangkutan dibandingkan dengan produk yang 

bersangkutan dibanding produk yang menyainginya. Konsumen 

menentukan posisi produk dengan atau tanpa bantuan pemasar. 

Kotler dan Armstrong (1994:415) tugas menetapkan posisi terdiri 

dari tiga lagkah mengidentifikasi seperangkat keunggulan 

kompetitif yang mungkin sebagian besar untuk membangun suatu 

posisi, memilih keunggulan kompetitif yang tepat dan secara efektif 

mengkomunikasikan dan menyerahkan posisi yang dipilih ke pasar. 

Menurut Kotler (1989:352) Perusahaan mengidentifikasi 

peluang pasar dengan lebih baik. Dengan demikian perusahaan akan 

mengembangkan produk yang tepat, serta mampu menyesuaikan 

harga, saluran distribusi dan periklanan bagi masing - masing target 

pasar dengan efisien. 

 

 

(Sumber: Kotler 1989:352) 

Gambar 2.4 (STP) Segmentation, Targeting, Positioning 

2.4.1.1.2. Contoh Aspek Pemasaran Segmentation, Targeting, Positioning. 

Aspek pemasaran merupakan sebuah langkah strategi awal 

dalam membagi pasar yang dimulai dari segmentation, targeting, 

dan positioning. Dimana tiga aspek pemasaran tersebut merupakan 

kunci dasar didalam strategi pemasaran. Berikut merupakan contoh 

(STP), hasil analisa Wibowo,dkk (2015) dalam setudi kasusnya 

Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Batik Diajeng Solo berikut 

ini adalah uraian tentang strategi pemasaran Batik Diajeng : 
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A. Segmentasi 

Sebuah segmentasi pasar akan terfokus pada konsumen dari suatu 

organisasi, maupun individu. Dimana terdapat sejumlah kriteria 

yang akan dibutuhkan didalam segmentasi pasar tersebut. Kriteria 

yang akan dibutuhkan dalam segmentasi pasar antara lain : 

 Segmentasi geografis : Secara geografis tidak ada yang  

  dikususkan. 

 Segmentasi demografis : Secara demografis segmentasi  

pasarnya adalah konsumen yang 

tergolong usia muda (16 - 30 tahun), 

karena perusahaan ingin mengangkat 

batik kepada kawula muda 

 Segmentasi psikologis : Konsumen yang dibidik adalah 

konsumen yang ingin menggunakan 

batik sebagai pakaian maupun 

seragam bagi organisasi atau 

institusinya. 

 Segmentasi perilaku : Secara perilaku tidak ada segmentasi 

namun profil resiko konsumen dalam 

pembelian akan ditentukan sendiri 

yang sesuai. 

B. Targeting 

Dalam sebuah proses target pasar, usaha Batik Diajeng Solo telah 

menentukan siapa targetnya. Dimana usaha ini memberikan batik 

yang berkualitas kepada masyarakat yang membutuhkan batik 

bernuansa kawula muda, terutama menyediakan batik seragam 

dan kombinasi untuk perusahaan, event organizer, pabrik, hotel, 

instansi pemerintah maupun sekolah. 

C. Positioning 

Batik Diajeng Solo merupakan solusi yang tepat produk batik 

untuk perorangan ataupun batik seragam institusi dan organisasi 
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dengan kualitas produk yang baik. Walaupun produk yang 

ditawarkan oleh Batik Diajeng Solo relatif lebih mahal dari 

produk - produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan - 

perusahaan lain. 

2.4.1.2.Bauran Pemasaran (Marketing Mix) 

Bauran pemasaran merupakan sebuah campuran dari beberapa 

variable - variabel pemasaran yang digunakan untuk mengendalikan dan 

digunakan perusahaan untuk memperbesar jumlah volume penjualan 

yang diinginkannya didalam pasar sasarannya. Menurut (Kotler Philip 

1989:98) para pemasar pada umumnya menggunakan bauran pemasaran 

atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan atau untuk menciptakan 

pembelian dari produk perusahaan tentunya terdapat banyak elemen - 

elemen yang menjadi sebuah unsur - unsur dari bauran pemasaran. 

“Menurut McCharthy (1960), dalam Kotler (1989:98-99), bauran 

pemasaran atau marketing mix adalah kombinasi dari 4 variabel atau 

kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan yaitu 

produk, harga, tempat, promosi.’’ Keempat bauran pemasaran tersebut 

secara singkat dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

(Sumber: Kotler 1984:99) 

Gambar 2.5 Bauran pemasaran 
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 Product (produk) 

Menurut Kotler dan Armstrong, (1994:74) produk adalah kombinasi 

“barang dan jasa” yang ditawarkan perusahaan kepada para 

pemasar. Yang dapat untuk dilihat, dipegang, dibeli oleh halayak 

umum atau dikonsumsi. Produk sendiri dapat terdiri dari product, 

qualitas, design atau bentuk, feature, brand name, packaging atau 

kemasan, sizes atau ukuran. 

 Price (harga) 

Menurut Kotler dan Armstrong, (1994:74) harga adalah sejumlah 

uang yang harus dibayarkan pelanggan untuk mendapatkan produk. 

Ford menghitung harga eceran yang diusulkan yang mungkin 

dikenakan dealer atas tiap Taurus. Tetapi dealer Ford jarang 

mengenakan harga penuh seperti yang disarankan. Sebagai ganti 

mereka membandingkan harga dari tiap pelanggan, menawarkan 

potongan harga, trade-in allowances, dan sarat kredit untuk 

menyesuaikan dengan situasi persaingan pada waktu bersangkutan 

dan memberi harga sejalan dengan persepsi pembeli mengenai nilai 

mobil. Dalam menentukan harga, perusahaan mempunyai tujuan 

tertentu. 

 Promotion (promosi) 

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan jasa produk dan 

mengajurkan pelanggan sasaran untuk membelinya Kotler dan 

Armstrong (1994:75). Terdapat beberapa variabel dalam promosi 

seperti sales promotion, advertising, sales force, public relation, 

and direct marketing. Merupakan sebuah kegiatan yang umum 

dilakukan oleh para produsen sebuah produk untuk memberitahu 

keunggulan dari produknya, dengan merayu, dan mengingatkan 

para konsumen untuk membeli produk yang ditawarkannya. 

Menurut Kotler,dkk (2005:719) campuran komunikasi 

pemasaran perusahaan juga disebut bauran promosi terdiri dari 
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perpaduan spesifik antara iklan, personal selling, promosi penjualan, 

hubungan masyarakat dan alat pemasaran langsung yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar iklan dan tujuan pemasarannya. 

definisikan lima alat promosi utama tersebut adalah : 

Periklanan : Setiap bentuk presentasi dan promosi gagasan 

non - personal, barang atau layanan oleh 

sponsor yang teridentifikasi. 

penjualan pribadi : Presentasi pribadi oleh sales force perusahaan 

untuk tujuan pembuatan Penjualan dan 

membangun hubungan dengan pelanggan. 

Promosi penjualan : Insentif jangka pendek untuk mendorong 

pembelian atau penjualan produk atau 

layanan. 

Public relations : Membangun hubungan baik dengan berbagai 

perusahaan publik dengan memperolehnya 

menguntungkan publisitas, membangun citra 

perusahaan yang baik, dan penanganan atau 

keberangkatan rumor, cerita dan acara yang 

tidak menentu. 

Pemasaran langsung : Hubungan langsung dengan konsumen 

individual yang ditargetkan dengan cermat 

keduanya untuk mendapatkan tanggapan 

langsung dan untuk menumbuhkan hubungan 

pelanggan yang langgeng – penggunaannya 

telepon, surat, fax, e-mail, internet dan alat 

lainnya untuk berkomunikasi langsung 

dengan konsumen tertentu. 

Promosi menunjuk kepada pada berbagai kegiatan kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kebaikan produk dan 

membujuk para pelanggan dan konsumen sasaran untuk memberli 

produk itu (Kotler Philip 1989:101). Dengan harapan memperoleh 
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konsumen baru dan menjaga kesetiaan dari konsumen lama dan untuk 

meningkatkan volume penjualan sehingga akan berbanding lurus 

dengan pemasukan perusahaan yang meningkat pula, berikut di bawah 

ini akan menjelaskan tujuan promosi menurut Tjiptono (2008:221) 

adalah: 

 Menginformasikan:  

 Menginformasikan pasar mengenai keberadaan suatu produk baru  

 Memperkenalkan cara pemakaian yang baru suatu produk  

 Menyampaikan perubahan harga kepada pasar  

 Menginformasikan jasa - jasa yang disediakan oleh perusahaan  

 Meluruskan kesan yang keliru  

 Mengurangi ketakutan atau kekhawatiran pembeli  

 Membangun citra perusahaan 

 Membujuk pelanggan sasaran untuk: 

 Membentuk pilihan merek. 

 Mengalihkan pilihan merek ke merek tertentu. 

 Mengubah persepsi pelanggan tersebut atribut produk. 

 Mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga.  

 Mendorong pembeli untuk menerima kunjungan. 

 Mengingatkan, dapat terdiri dari: 

 Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan 

dibutuhkan dalam waktu dekat. 

 Mengingatkan pembeli akan tempat - tempat yang menjual produk 

perusahaan. 

 Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan. 

 menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk 

perusahaan. 

 Tempat atau saluran distibusi 

Menurut Kotler,dkk (2005:860) perusahaan dapat merancang 

saluran pemasaran mereka untuk menyediakan produk dan layanan 

pelanggan dengan cara yang berbeda. Setiap lapisan perantara 
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pemasaran yang melakukan beberapa pekerjaan dalam membawa 

produk dan kepemilikannya mendekati pembeli akhir adalah tingkat 

saluran. Karena produsen dan konsumen akhir melakukan beberapa 

pekerjaan, mereka adalah bagian dari setiap saluran. Jumlah tingkat 

perantara menunjukkan panjang saluran. Gambar 2.6 menunjukkan 

beberapa contoh saluran distribusi kepada konsumen akhir dengan 

panjang yang berbeda. Dimana saluran 1 disebut saluran langsung yang 

tidak memiliki perantara, sehingga produsen melakukan proses jual beli 

langsung kepada pihak konsumen akhir. Misalnya, produk Tupperware 

melakukan penjualan produk miliknya dari pintu ke pintu dan menjual 

produknya melalui media internet. Agar lebih memahami dapat dilihat 

beberapa contoh saluran distribusi pada gambar 2.6 di bawah ini. 

 

(Sumber: Kotler,dkk 2005:861) 

Gambar 2.6 Saluran distribusi 

2.4.1.2.1. Contoh bauran pemasaran (Marketing Mix) 

Setelah perusahaan menentukan dasar awal strategi pemasaran, 

langkah selanjutnya perusahaan dapat merencanakan strategi bauran 

pemasaran atau (Marketing Mix). Berikut hasil bauran pemasaran, 

menurut Wibowo,dkk (2015) dalam study kasusnya “Bauran 

Pemasaran Batik Diajeng Solo” dalam poin (Marketing Mix): 

Tercapainya sebuah keberhasilan usaha di bidang pemasaran akan  

saling berkaitan dengan keberhasilannya dalam merencanakan 

produk yang dibutuhkan pasar, harga yang sesuai, adanya saluran 

distribusi yang mendukung sekaligus memadai, dan adanya promosi 

yang memiliki daya tarik. Bauran pemasaran yang disebut marketing 
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mix ini telah ditetapkan dengan cermat oleh Batik Diajeng Solo 

sehingga terciptanya sebuah kepuasan konsumen dan adanya sebuah 

keberlanjutan usaha : 

 Produk 

Produk batik yang dihasilkan Batik Diajeng Solo dapat berupa by 

request dari konsumen, dimana perusahaan akan menampilkan 

preview product sebelum jadi, sehingga produk dapat disesuaikan 

terlebih dahulu dengan keinginan dari konsumen. Produk batik 

yang dihasilkan dan dipasarkan oleh Batik Diajeng Solo terbagi 

dalam lima kategori yaitu batik tulis, hem dan kemeja batik, 

seragam batik, batik printing manual, dan kaos kombinasi. Selain 

mengerjakan pembuatan produk batik jadi, perusahaan juga 

melayani pembuatan desain dan motif batik yang seluruhnya 

dikerjakan sesuai kebutuhan konsumen. 

 Harga 

Harga yang ditetapkan didasarkan pada perhitungan besarnya 

biaya yang dibutuhkan (biaya bahan baku, harga pokok produksi, 

biaya promosi) ditambah dengan presentase keuntungan yang 

diinginkan. Harga yang ditentukan beragam sesuai dengan 

desain, bahan dan tingkat kesulitan produksi produk yang 

diinginkan konsumen. Secara garis besar harga produk - produk 

batik yang dijual ini mulai dari Rp. 93.500 – Rp. 1.650.000 (harga 

disesuaikan dengan jumlah pembelian dan konsumen yang 

melakukan repeat order). Harga produk batik ini memang agak 

lebih mahal dibandingkan dengan harga produk batik yang 

beredar di pasaran karena bahan yang berkualitas tinggi dan 

kreatifitas dari desain serta motif batik itu sendiri. 

 Tempat 

Sebagian besar produk dijual secara pre-order sehingga produk 

langsung dikirim ke konsumen, hal ini dikarenakan saat ini Batik 

Diajeng Solo belum memiliki gerai untuk menjual produk secara 
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langsung ke konsumen. Batik Diajeng Solo sendiri memiliki 

gallery produk yang masih bergabung dengan kantor perusahaan, 

namun letak perusahaan di Jl. Flamboyan Raya BU-21 Solo Baru 

Sektor 1 yang bukan merupakan akses jalan utama membuat 

konsumen kesulitan untuk menjangkau lokasi. 

 Promosi  

Promosi Batik Diajeng Solo dimulai dengan membuat merek 

yang mengasosiasikan keunggulan dan usaha yang digelutinya 

yaitu batik. Kemudian perusahaan juga melakukan promosi 

melalui internet marketing (melalui website dan social media), 

menyebarkan email ke perusahaan maupun instansi, menjadi 

sponsor acara, serta mengikuti pameran - pameran fashion 

kombinasi. 

2.4.1.3.Aspek Keuangan dan Akuntansi 

Kondisi keuangan sering kali dipertimbangkan sebagai ukuran yang 

terbaik kekuatan atau posisi persaingan perusahaan dan menjadi daya 

tarik utama bagi para inverstor. Penetapan kekuatan dan kelemahan 

keuangan organisasi/perusahaan merupakan hal yang penting dari 

formulasi strategi secara efektif, Jatmiko (2003:70). 

2.4.1.4.Aspek Produksi Operasi 

Menurut Jatmiko (2003:72) fungsi produksi/operasi suatu 

perusahaan terdiri dari semua aktivitas yang merubah masukan (input) 

menjadi barang atau jasa. Manajemen produk/operasi memperlakukan 

masukan (input), mentransformasi, dan keluaran (output) sangat beragam 

diantara industri - industri dan pasar. 

2.4.1.5. Aspek Sistem Infromasi 

Aspek sistem informasi merupakan istilah yang berhubungan 

dengan mekanisme formal dan informasi dimana setiap organisasi 

sebaiknya menggunakan sistem informal untuk memperoleh informasi 

untuk lingkungan eksternal yang relevan dan tentang kapabilitas 

internal organisasi itu sendiri, Jatmiko (2003:74). 
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2.4.1.6. Contoh Analisa Lingkungan Internal 

Didalam analisa lingkungan internal perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan matriks IFE. Matriks IFE sendiri memiliki fungsi untuk 

mengetahui seberapa besar peranan faktor internal yang ada, berikut 

akan ditampilkan contoh analisa lingkungan internal dalam tabel 2.1. 

Menurut Putri dan Widodo (2015) didalam kasus PT. Karya Kinasih 

Anugrah. Berdasarkan analisa lingkungan internal dapat dilihat bahwa 

terdapat tujuh kekuatan dan tujuh kelemahan yang dimiliki oleh PT. 

Karya Kinasih Anugrah. Data IFE kekuatan serta kelemahan PT. Karya 

Kinasih Anugrah yang diperoleh ditampilkan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Contoh analisa lingkugan internal 

Kekuatan Kelemahan 

1. SDM bagian operasional yang 

mendukung dan berkualitas. 

2. Sarana dan prasarana fisik tersedia 

lengkap dan dalam kondisi baik. 

3. Loyalitas pelanggan terhadap 

perusahaan. 

4. Standar kerja yang rapi dan 

teratur. 

5. Reputasi kualitas kinerja 

perusahaan yang baik. 

6. Posisi keuangan yang kuat. 

7. Jaringan kerja yang luas. 

1. Kompetendi SDM yang lemah dalam 

bidang keuangan. 

2. Minimnya inovasi strategi 

pemasaran. 

3. Dukungan manajemen perusahaan 

yang kurang baik. 

4. Kebijakan perusahaan yang terlalu 

memanjakan karyawan. 

5. Kondisi kantor operasional  

6. perusahaan yang kurang mendukung. 

7. Minimnya asset teknologi 

8. Iklim kompetitif antar karyawan yang 

sangat minim. 

(Sumber: Putri dan Widodo,2015) 

2.4.2. Analisa Lingkungan Eksternal 

Analsia lingkungan eksternal merupakan salah satu unsur yang sangat 

penting, dimana analisa lingkungan eksternal akan memberikan sebuah 

informasi - informasi yang akan mendukung dalam terbentuknya sebuah 

strategi pemasaran. Dimana akan diketahui faktor – faktor seperti peluang 

yang didapat perusahaan dan faktor ancaman yang harus selalu dihindari. 
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Menurut David Fred dan David Forest (2015:44) peluang eksternal dan 

ancaman eksternal mengacu pada ekonomi, sosial, budaya, demografis, 

Lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan tren dan acara 

yang kompetitif yang dapat secara signifikan menguntungkan atau 

membahayakan organisasi di masa depan. 

Menurut Jatmiko (2003:36) terdapat dua macam lingkungan eksternal, 

yaitu lingkungan eksternal makro dan lingkungan eksternal mikro 

lingkungan eksternal makro biasanya juga disebut lingkungan umum, yaitu 

lingkungan eksternal dimana organisasi/perusahaan tidak mempunyai 

kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. 

2.4.2.1.Lingkungan Makro 

Menurut Jatmiko (2003:38) lingkungan eksternal makro terdiri dari 

lingkungan fisik, lingkungan demografi, lingkungan ekonomi, 

lingkungan politik dan lingkungan hukum, lingkungan teknologi dan 

lingkungan sosial - budaya. Faktor – faktor yang memperngaruhi 

lingkungan eksternal menurut Jatmiko (2003:38-44) adalah: 

A. Lingkungan fisik 

Lingkungan fisik meruapakan hubungan timbal - balik antara 

perusahaan dengan lingkungan hidupnya atau ekologi-nya. Ekologi 

adalah hubungan antara kehidupan manusia dan kehidupan lainya, 

udara, tanah, air. 

B. Lingkungan ekonomi 

Faktor ekonomi berhubungan dengan sifat dan arah ekonomi dimana 

suatu perusahaan beroprasi. Sebab pola konsumen masyarakat secara 

relatif dipengaruhi oleh tren sekor ekonomi dan pasar, sehingga dalam 

perencanaan stratejiknya setiap organisasi - perusahaan harus 

mempertimbangkan arah tren ekonomi dari setiap sektor pasar yang 

mempengaruhi industri atau pasarnya. 

C. Lingkungan politik dan hokum 

Arah dan stabilitas politik dan hukum meruapakan pertimbangan 

utama bagi para manajer dalam memformulasi strategi perusahaan. 
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Lingkungan politik dan hukum mencangkup faktor - faktor yang 

dikendalikan oleh pemerintah. 

D. Lingkungan sosial - budaya 

Faktor sosial - budaya yang dapat mempengaruhi aktivitas dan kinerja 

perusahaan mencagkup keyakinan, nilai - nilai, sikap, pandangan, 

serta gaya hidup manusia sebagai akibat perkembangan dan 

perubahan kondisi kebudayaan, bahasa, ekologi, demografi, 

keberagaman, pendidikan, suku bangsa dan ras, serta mobilitas 

penduduk, lembaga - lembaga sosial, simbol status, keyakinan agama. 

E. Lingkungan teknologi 

Teknologi merupakan pendorong utama dibalik pengembangan 

berbagai produk dan pasar baru, tetapi kadang juga menjadi alasan 

utama menurunnya berbagai produk dan pasar. Teknologi dapat 

mempunyai pengaruh penting pada kinerja industri, misalnya, 

mempertimbangkan akibat dari rekayasa genetik industri farmasi, 

transistor telekomunikasi, dan plastik pada pemakaian bahan metal. 

F. Lingkungan demografi 

Evolusi atau perubahan populasi penduduk merupakan faktor kuncil 

lingkungan bagi perusahaan. penduduk secara langsung berdampak 

pada pasar konsumen dan mempengaruhi kekuatan - kekuatan 

ekonomi lainya. 

2.4.2.2.Lingkugan Industri Atau Lingkungan Mikro 

Konsep dari lingkungan industri merupakan dasar perancangan 

strategi dalam perancangan bisnis. Menutur Michael E. Porter didalam 

Jatmiko (2003:44-49) Porter menjelaskan lima kekuatan yang 

membentuk sifat dan derajad persaingan dalam satu industri, yaitu : 

ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pelanggan, kekuatan tawar 

pemasok, ancaman produk penganti dan ancaman dari pesaing sejenis 

atau rivalry. berikut akan dijelaskan unsur - unsur dari masing masing 

ancaman yang dikemukakan oleh Porter : 
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A. Ancaman pendatang baru (threat of entry). 

Pendatang baru dalam suatu industri biasanya membawa dan 

menambah kapasitas baru, keinginan mendapatkan pangsa pasar 

(market share), dan juga sumber daya baru. Perusahaan - perusahaan 

dengan kelebihan sumberdaya yang dimiliki dapat melakukan 

verifikasi usaha melalui akuisisi memasuki industri dari pasar yang 

tidak sejenis. 

B. Kekuatan pemasok (powerful of suppliers) 

Pemasok menyediakan dan menawarkan input yang diperlukan untuk 

memproduksi barang atau penyedia jasa oleh industri atau perusahaan. 

Organisasi di dalam industri bersaing antara satu dengan yang lainya 

untuk mendapatkan input seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. 

C. Kekuatan pembeli/pelanggan (power of buyers) 

Pembeli atau pelanggan di sini terdiri dari pelanggan individual dan 

pelanggan organisasi. Dalam industri tertentu mungkin terdapat 

beberapa perantara pelanggan antara industri dengan pemakai atau 

konsumen akhir, namum juga ada industri atau perusahaan yang 

penjual secara langsung kepada konsumen akhir. Pelanggan 

mempunyai posisi yang kuat apabila : 

 Para pelanggan tersebut terkonsentrasi 

 Pelanggan menjadi pembeli yang signifikan bagi industri 

 Pelanggan menginformasikan tentang produk atau jasa 

 Pelanggan organisasi mengancam melakukan integrasi ke industri 

hulu (backward integration). 

 Terdapat produk suptitusi atau produk pengganti. 

 Pembeli atau pelanggan industri merupakan persentase terbesar 

dari total pembelian. 

 Produk atau jasa yang dihasilkan industri atau perusahaan tidak 

terdifferensiasi.  
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D. Ancaman produk penganti 

Produk penganti dapat memberikan penilaian bagi pelanggan atau 

pembeli dan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Ancaman 

produk pengganti menjadi besar apa bila : 

 Biaya pelatihan tidak signifikan 

 Produk penganti memberikan nilai manfaat dan harga yang sama. 

 Pembeli atau pelangga telah terbiasa dengan produk pengganti. 

 

(Sumber: Rangkutin Freddy 2003:11) 

Gambar 2.7 Kekutan persaingan dalam Industri 

2.4.2.3.Contoh Analisa Lingkungan Eksternal 

Didalam analisa lingkungan eksternal dapat dilakukan dengan 

menggunakan analisa matriks EFE. Matriks eksternal faktor evaluasi  

dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

ditimbulkan oleh faktor eksternal (luar) terhadap perusahaan. Berikut di 

tampilkan dalam tabel 2.2 contoh analisa lingkugan eksternal, menurut 

Putri dan Widodo (2015) didalam studi kasusnya PT. Karya Kinasih 

Anugrah. Berdasarkan matriks EFE dapat dilihat bahwa terdapat tujuh 

peluang dan tujuh ancaman yang dimiliki PT. Karya Kinasih Anugrah. 

Berikut merupakan hasil analisa EFE yang menjelaskan kekuatan serta 

kelemahan yang dimiliki oleh PT. Karya Kinasih Anugrah. 
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Tabel 2.2 Contoh analisa lingkugan eksternal 

Peluang Ancaman 

1. Prospek usaha outsourcing jangka 

panjang. 

2. Pengembangan usaha ke jasa 

gardening. 

3. Pendirian gedung - gedung baru di 

Kota Yogyakarta. 

4. Perluasan struktur demografi target 

pasar. 

5. Perluasan struktur geografi target 

pasar. 

6. Pengembangan usaha ke jasa 

keamanan. 

7. Pengembangan usaha ke 

pengadaan barang dan jasa kantor. 

1. Rendahnya tingkat kompetitif 

perusahaan dalam bisnis outsourcing 

2. Undang - undang pemerintah terkait 

ketenagakerjaan. 

3. Perusahaan perusahaan outsourcing di 

luar Kota Yogyakarta. 

4. Meningkatnya jumlah pesaing dalam 

bisnis jasa outsourcing. 

5. Fluktuasi harga BBM 

6. Keadaan ekonomi secara global 

7. Perkembangan teknologi baru. 

 

(Sumber: Putri dan Widodo 2015) 

 

2.5. Jurnal Hasil Penelitian Strategi Pemasaran 

Setyorini, dkk (2016) telah melakukan analisa strategi pemasaran 

menggunakan matriks SWOT dan QSPM dalam studi kasus restoran WS 

Soekarno Hatta Malang. Hasil penelitian menunjukan total keseluruhan yang 

didapat dari nilai IFE, warung Steak & Shake nilai rata - rata sebesar 3.181 dan 

nilai rata - rata EFE sebesar 2.798. yang berada pada posisi kuadran IV yaitu 

menunjukan strategi perusahaan saat ini adalah grow and build strategy 

menunjukan bahwa perusahaan membutuhkan strategi untuk dapat tumbuh 

lebih baik. Didalam penilaian TAS total nilai daya tarik matriks QSPM 

menghasilkan alternatif strategi mempertahankan citra atau image perusahaan 

dengan TAS 6.906. 

Putri M. D. & Widodo M. S. (2015) melakukan penelitian tentang 

komparasi analisis SWOT dan SPACE dalam menetapkan strategi bisnis 

berdasarkan kondisi lingkungan perusahaan pada perusahaan outsourcing 

didalam studi kasus PT. Karya Kinasih Anugerah. Dari hasil IFE mendapatkan 
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total nilai sebesar 3.35 untuk nilai total EFE sebesar 3.15. titik pertemuan dari 

kedua sumbu tersebut pada strategi agresif yang menunjukan perusahaan 

memiliki strategi yang sagat baik. Dalam matriks QSPM mendapatakan 

alternatif strategi pertama adalah strategi perluasan pasar secara demografis 

dan geografis memperoleh total TAS sebesar 6,29. Dimana menggunakan 

kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang. 

Baroto dan Purbohadiningrat (2014) yang telah melakukan penelitian 

tentang analisa strategi pengembangan bisnis PPOB KIPO menggunakan 

analisa SWOT dan QSPM. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan besarnya 

skor bobot mengindikasikan bahwa PPOB KIPO Malang secara efektif 

diharuskan mampu untuk menarik keuntunggan dari peluang yang ada dan 

meminimkan ancaman yang ada. Dengan skor EFE diperoleh sebesar 2.37 dan 

skor EFE sebesar 3.02 yang mengindikasikan bahwa perusahaan merespon 

dengan baik peluang dan ancaman sebagai pertimbangan dalam perumusan 

strategi. Dengan skor bobot tersebut membawa perusahaan berada pada posisi 

kuadran II sehingga perusahaan diharuskan menggunakan strategi W - O 

(kelemahan - peluang). dengan hasil alternatif strategi yang telah didapat 

perusahaan dan dilakukan pemberian nilai AS daya tarik memberikan prioritas 

utama dalam pemilihan strategi adalah penambahan feature - feature produk 

jasa dengan nilai TAS sebesar 4,75. 

Saputro, dkk (2016) dimana melakukan penelitian perencanaan strategi 

pemasaran paket data kampus dalam persaingan di bidang paket data internet 

dalam studi kasus pada PT. Telkom cabang Malang, Jawa Timur. Didapat 

berdasarkan kondisi lingkungan eksternal dan internal perusahaan didapat skor 

EFE berbobot sebesar 2,59. Dan hasil dari hasil IFE diperoleh skor sebesar 3.56 

menunjukan PT. Telkom cabang Malang berada pada sel 4 dalam keadaan 

tumbuh dan membangun, strategi yang sesuai dengan keadaan tersebut yakni 

strategi intensif dan integrasi. Dan berdasarkan penentuan strategi yang 

memiliki TAS sebesar 5,87. Strategi intensif sendiri terdiri dari strategi 

penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan 

produk. 
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2.6. Analisa SWOT 

Analisa SWOT merupakan metode yang sangat apik dimana merupakan 

sebuah metode yang paling penting dalam memberikan alternatif - alternatif 

strategi yang cepat dan sesuai keadaan lingkungan perusahaan. Unsur SWOT, 

terdiri dari matrik SWOT (strengths - kekuatan, weaknesses - kelemahan, 

opportunities – Peluang - peluang, Threats - ancaman) adalah alat yang penting 

dalam membantu para manajer mengembangkan tipe strateginya 

(Jatmiko,2003:179-180). Dari keempat elemen strategi SWOT yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: Strength - Opportunity (S-O) = (kekuatan - peluang) 

Weakness - Opportunity (W-O) = (kelemahan - peluang) Strength - Threat (S-

T) = (kekuatan - anaman) Weakness - Threat (W-T) = (kelemahan - ancaman). 

Langkah bagian tersulit dalam pembuatan matriks SWOT berada pada proses 

pencocokannya, dimana memerlukan logika yang bagus dalam pertimbagan. 

Dibawah ini penjelasan SWOT yang dikutip dari Jatmiko (2003:180-182). 

 Strength - Opportunity (S - O) = (kekuatan - peluang) 

Perusahaan seharusnya memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil 

manfaat peluang - peluang dari lingkungan eksternal. Apabila perusahaan 

menghadapi banyak ancaman, maka perusahaan tersebut akan berusaha 

menghindari agar supaya berkonsentrasi pada peluang - peluang. 

 Weakness – Opportunity (W - O) = (kelemahan - peluang) 

Perusahaan sebaiknya mengurangi kelemahan internal perusahaan dan 

mengambil manfaat pelung - pelung eksternal. Kadang - kadang terdapat 

peluang - pelunag lingkungan eksternal, namun perusahaan menghadapi 

kelemahan internal yang menghambat perusahaan untuk mengeksploitasi 

peluang - peluang tersebut. 

 Strength - Threat (S - T) = (kekuatan - ancaman) 

Perusahaan - perusahaan pada posisi ini seharusnya menggunakan 

kekuatannya untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman 

lingkungan eksternal. Namum ini tidak berarti bahwa organisasi perusahaan 

yang kuat harus selalu menghadapi ancaman lingkungan eksternal secara 

langsung. 
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 Weakness - Threat (W - T) = (kelemahan - ancaman) 

Perusahaan pada posisi ini sebaiknya melakukan strategi bertahan yang 

secara langsung diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan 

menghindari ancaman lingkungan eksternal. 

2.6.1. Contoh Analisa SWOT 

Didalam matrik SWOT, akan diisikan input key success lingkungan IFE 

dan lingkungan EFE. Dimana hasil strategi akan diperoleh dengan cara 

mencocokan tiap key success diantara faktor internal dan eksternal. Didalam 

pembuatan matriks SWOT memiliki tujuan memberikan alternatif strategi 

yang sesuai berdasarkan lingkungannya. Berikut ditampilkan dalam tabel 

2.3 contoh matrik SWOT Baroto dan Purbohadiningrat (2014) dalam studi 

kasusnya PPOB KIPO, terdapat beberapa strategi alternatif, sebagaimana 

diperlihatkan pada tabel matrik SWOT PPOP KIPO dibawah ini. 

Tabel 2.3 Contoh matrik SWOT 

 Strength (S) Weakness (W) 

(O) Strategi SO 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan 

(S1, S2,S5,S6,O1,O3) 

3. Meningkatkan jumlah loket dengan 

fasilitas yang bagus (S1,S2,S3,O2, 

O4,O6) 

4. Mampu menjangkau daerah pelosok 

untuk menambah jumlah pelanggan 

(S3,O1) 

5. Menjaga kepercayaan loket (S4,O5) 

1. Penambahan feature -  feature produk 

pelayanan jasa (pulsa all operator, 

PDAM, tiket online) (W1,W3,W4, 

W5,O2, O3) 

2. Memanfaatkan fasilitas internet dalam 

kegiatan promosi dan pemasaran (W3, 

W4,O3,O4) 

3. Membuat rencana kerja yang sistematis 

(W6,O5,O6) 

4. Memanfaatkan jaringan instansi 

pemerintah dan perusahaan lain secara 

maksimal (W4, W5,O1,O2) 

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan loket - 

loket KIPO (W4,O5) 

(T) Strategi ST 

1. Mengembangkan strategi pemasaran 

yang baik sesuai dengan visi misi 

(S1,S2,S3, S4, S5, S6, T3, T4) 

2. Memanfaatkan, jaringan untuk 

menambah kualitas pelayanan 

(S3,T1) 

3. Meningkatkan kepercayaan 

konsumen terhadap pelayanan 

KIPO (S4, S5, S6, T2, T3) 

1. Mengamat i dan menganalisa perubahan 

yang di lakukan kompetitor (W1,W2,W3, 

W4,W5,O1,O2,O3,O4) 

2. Lebih memperhatikan kualitas mutu dan 

pelayanan terhadap konsumen (W1,O2, 

O3,O4) 

(Sumber: Baroto dan Purbohadiningrat 2014). 
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2.7. QSPM (Quantitative Strategy Planning Matriks) 

Menurut David Fred dan David Forest (2015:275) menjelaskan bahwa 

QSPM adalah alat yang memungkinkan penyusun strategi untuk mengevaluasi 

alternatif strategi secara objektif, berdasarkan faktor keberhasilan kunci 

internal dan eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hanya ada satu 

teknik analisis dalam literatur dirancang untuk menentukan daya tarik relatif 

dari tindakan alternatif yang layak, Teknik ini adalah quantitatif strategis 

perencanaan matriks (QSPM). Yang terdiri dari 3 tahap kerangka analisis 

strategi formulasi. Matriks QSPM menggunakan nilai bobot dan nilai 

Attractive Score (AS) yang dinilai oleh responden, dari kedua nilai tersebut 

akan didapatkan nilai Total Attractive Score (TAS). Strategi dengan nilai TAS 

terbesar menjadi pilihan utama strategi prioritas sedangkan strategi dengan 

nilai TAS terkecil merupakan pilihan terakhir. QSPM menggunakan input dari 

tahap 1 analisis dan pencocokan hasil dari tahap 2 analisis untuk memutuskan 

secara objektif antara strategi alternatif. Artinya, EFE Matriks, IFE Matriks, 

terdiri tahap 1, ditambah dengan SWOT matrik tahap 2, menyediakan 

informasi yang dibutuhkan untuk menyiapkan QSPM tahap 3 (David Fred dan 

David Forest 2015:275). Secara konseptual, QSPM menentukan daya tarik 

relatif dari berbagai strategi berdasarkan pada sejauh mana faktor penentu 

kunci keberhasilan eksternal dan internal. Daya tarik relatif dari masing - 

masing strategi dalam satu set alternatif dihitung dengan menentukan dampak 

kumulatif dari masing - masing faktor keberhasilan internal dan eksternal 

(David Fred dan David Forest 2015:276). 

2.7.1. Contoh QSPM 

Setyorini, dkk (2016) dalam tahap terakhir dalam formulasi strategi 

perusahaan adalah penyusunan QSPM (Quantitative Strategy Planning 

Matriks). Berikut di tampilkan dalam tabel 2.4, sebagai contoh QSPM dalam 

studi kasusnya Setyorini warung Steak & Shake (WS), didapat beberapa 

alternatif strategi, sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.4 contoh QSPM. 
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Tabel 2.4 Contoh QSPM 

No Alternatif Strategi Total TAS Peringkat 

1 Mempertahankan kualitas, layanan 6.443 III 

2 Meningkatkan kerja sama 6.393 IV 

3 Memanfaatkan kemajuan teknologi 5.916 VI 

4 Menjaga hubungan baik dengan pemasok 5.795 VIII 

5 Diversifikasi produk 6.906 I 

6 Memberikan layanan delivery order 6.015 V 

7 Melayani pangsa pasar 5.825 VII 

8 Meningkatkan fasilitas restoran 6.468 II 

(Sumber: Setyorini, dkk 2016) 


