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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Pengertian Strategi Pemasaran 

 Setiap fungsi manajemen memberikan kontribusi tertentu pada saat 

penyusunan strategi pada level yang berbeda. Pemasaran merupakan fungsi 

yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan ekstcrnal, padahal 

perusahaan hanya memiliki kendali yang tcrbatas terhadap lingkungan 

eksternal. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam 

pengembangan strategi.  

Dalam peranan strateginya, pemasaran mencakup setiap usaha untuk 

mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya dalam rangka 

mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan pokok. Pertama, 

bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis apa yang dapat 

dimasuki dimasa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah dipilih 

tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetatif atas 

dasar perspektif produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran) 

untuk melayani pasar sasaran. Dalam konteks penyusunan strategi, pemasaran 

memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi saat ini dan dimensi masa yang akan datang. 

Dimensi saat ini berkaitan dengan hubungan yang telah ada antara perusahaan 

dengan lingkungannya. Sedangkan dimensi yang akan datang yang diharapkan 

akan dapat terjalin dan program tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan tersebut.  

Menurut pendapat Rangkuti (2004:6), strategi dapat dikelompokkan 

berdasarkan 3 (tiga) tipe strategi, yaitu:  

1) Strategi Manajemen  

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen 

dengan orientasi pengembangan strategi secara makro misalnya, strategi 

pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi pengembangan 

produk, strategi akuisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai 

keuangan dan sebagainya.  

2) Strategi Investasi  
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Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi, 

misalnya, apakah perusahaan ini melakukan strategi pertumbuhan yang 

agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi 

pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi diiventasi, dan 

sebagainya.  

3) Strategi Bisnis  

Strategi bisnis ini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena bisnis 

ini berorientasi kepada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi 

pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi 

organisasi, dan strategistrategi yang berhubungan dengan keuangan.  

 

2.1.1 Tujuan Pemasaran 

Tujuan pemasaran adalah untuk menciptakan nilai dengan cara, 

menawarkan solusi-solusi yang unggul, menghemat usaha dan waktu 

pencarian yang dilakukan pembeli, serta usaha yang digunakan untuk 

bertransaksi dan juga menyediakan standar kehidupan yang lebih tinggi bagi 

seluruh masyarakat. Tidak hanya itu tetapi juga menjelaskan bahwa 

pemasaran merupakan suatu proses kegiatan usaha untuk melaksanakan 

rencana-rencana strategis yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

konsumen yang akan dipuaskan, pembuatan produk untuk dijual, penentuan 

harga yang sesuai setandar, penentuan dengan cara-cara promosi dan 

penyaluran distribusi yang tepat. 

 

2.1.2. Unsur-Unsur Utama Pemasaran  

Unsur-unsur utama pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi tiga 

unsur utama, yaitu:   

a. Segmentasi pasar  

Segmentasi pasar adalah tindakan mengidentifikasi dan membentuk 

kelompok pembeli atau konsumen secara terpisah. Masing-masing 

segmen konsumen ini memiliki karekteristik, kebutuhan produk, dan 

bauran pemasaran sendiri.  
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b. Target Pemasaran  

Targeting adalah suatu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar 

yang akan dimasuki dan perusahaan melakukan segmentasi pasar, 

kemudian memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling 

potensial dan menguntungkan, serta mengembangkan produk dan 

program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen-segmen 

yang dipilih tersebut. 

c. Positioning  

Positioning adalah penetapan posisi pasar. Tujuan position ini adalah 

untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing 

produk yang ada dipasar kedalam benak konsumen serta dndakan 

membangun dan mengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa 

dan produk didalam pasar. ( Rangkuti , 2004) 

 

2.3 Analisa Lingkungan 

Menurut Jatmiko (2003:30) analisa lingkungan adalah salah satu unsur 

penting dalam proses manajemen strategi, 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. 

 

2.3.1. Analisa faktor lingkungan internal 

Menurut David (2004), identifikasi faktor internal suatu perusahaan itu 

dapat dilakukan dengan pendekatan fungsional meliputi aspek keuangan, 

pemasaran, produksi atau operasi, sumberdaya manusia, sistem informasi, 

manajemen umum dan organisasi, serta penelitian dan pengembangan. 

Definisi masing-masing dari lingkungan internal ialah :  

1. Aspek Keuangan  
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Aspek keuangan meliputi kemampuan mendapatkan modal dengan 

jangka pendek, kemampuan mendapatkan modal jangka panjang, biaya 

modal relatif terhadap modal pesaing, hubungan dengan pemilik dan 

pemegang saham, daya ungkit (leverages), biaya masuk industri dan 

hambatannya, rasio harga terhadap keuntungan saham, pengendalian 

biaya efektif, dan kemampuan untuk menekan biaya. 

2. Aspek Pemasaran  

Aspek pemasaran meliputi jenis produk yang di pasarkan, kemampuan 

mengumpulkan informasi dari pasar, saluran distribusi, citra dan reputasi 

produk, organisasi penjualan, sistem penetapan harga yang sesuai, 

layanan purna jual, dan loyalitas terhadap merk. 

3. Aspek Produksi dan Operasi  

Aspek produksi dan operasi meliputi aspek teknis seperti kapasitas 

pabrik yang diinginkan, letak pabrik, proses produksi, pengelolaan 

pesediaan dan fasilitas yang efisien dan efektif. 

4. Aspek Sumberdaya Manusia  

Aspek sumberdaya manusia mencakup keterampilan, moral dan 

karyawan, biaya terkait karyawan dibandingkan pesaing dan industrinya, 

efisiensi dan efektifitas, efektifitas insentif yang digunakan untuk 

memotivasi prestasi, tingkat keluar masuk karyawan, keterampilan 

khusus, dan pengalaman. 

 

2.3.2. Analisis lingkungan External 

Lingkungan eksternal adalah suatu proses yang digunakan 

perencana strategis untuk memantau sektor lingkungan dalam 

menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Menurut David 

(2012: 120) Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori besar: 

kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi dan lingkungan, 

kekuatan politik, hukum, pemerintah, kekuatan teknologi dan persaingan 

atau kompetitif. Perubahan dalam kekuatan eksternal mengakibatkan 

perubahan dalam permintaan konsumen untuk barang industri dan 
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konsumsi serta jasa. Kekuatan eksternal mempengaruhi tipe produk yang 

dikembangkan, karakteristik dari strategi segmentasi pasar dan 

positioning, tipe jasa yang ditawarkan, dan pilihan bisnis yang ingin 

diakuisi atau dijual. Kekuatan eksternal secara langsung mempengaruhi 

pemasok serta distributor. 

 

a. Faktor Ekonomi 

Ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kondisi bisnis-bisnis 

yang terikat langsung pada negara tersebut. Sebagai contoh ketika suku 

bunga naik, dana yang dibutuhkan untuk meningkatkan modal menjadi 

lebih mahal atau tidak tersedia, juga ketika suku bunga naik pendapatan 

yang seharusnya dibelanjakan untuk konsumsi atau permintaan terhadap 

barang akan berkurang. Faktor-faktor ekonomi spesifik yang dapat 

dianalisis dan didiagnosis kebanyakan perusahaan antara lain: 

1. Tahapan siklus bisnis, perekonomian dapat diklasifikasikan seperti 

dalam keadaan depresi, resesi, kebangkitan (recovery), dan 

kemakmuran. 

2. Gejala inflasi dan deflasi barang dan jasa. 

3. Kebijakan moneter, tingkat suku bunga dan devaluasi atau revaluasi 

uang dalam hubungannya dengan uang asing. 

4. Kebijakan fiskal, tingkat pajak untuk perusahaan dan perorangan. 

5. Neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungannya dengan 

perdagangan luar negeri. 

 

b. Faktor Sosial Budaya 

Faktor sosial yang mempengaruhi perusahaan adalah kepercayaan, 

nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang disekitar faktor eksternal 

perusahaan, yang berkembang dari pengaruh kultural ekologi, demografi, 

agama, pendidikan dan etnik. Ketika faktor sosial berubah, berubah 
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pulalah permintaan akan berbagai jenis pakaian, buku, kegiatan senggang 

dan sebagainya. 

 

c.  Faktor Politik, Pemerintahan, dan Hukum 

Pemerintah merupakan regulator, deregulator, pemberi subsidi, 

pemberi kerja, dan pelanggan dari berbagai organisasi. Oleh karena itu, 

faktor kekuatan politik, pemerintah dan hukum dapat menjadi peluang 

atau ancaman utama untuk organisasi kecil dan besar. Stabilitas politik 

dan kebijakan pemerintah sangat menentukan kecenderungan dan arah 

perekonomian Nasional. Kondisi lingkungan politik pemerintah tersebut 

berpengaruh signifikan dan strategis terhadap aktivitas bisnis. Stabilitas 

nasional yang baik serta situasi politik yang kondusif merupakan sebuah 

angin segar bagi setiap kegiatan perusahaan dan memberikan jaminan 

kepastian dan keamanan bagi kegiatan investasi dalam negeri. 

 

d. Faktor Teknologi 

Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan ancaman utama 

yang harus dipertimbangkan dalam formulasi strategi. Kemajuan 

teknologi dapat mempengaruhi produk, jasa, pasar, pemasok, distributor, 

pesaing, pelanggan, proses produksi, praktik pemasaran dan posisi 

kompetitif perusahaan secara dramatis. Kemajuan teknologi dapat 

menciptakan pasar baru, yang menghasilkan penciptaan produk baru dan 

produk yang lebih baik perubahan posisi biaya kompetitif dalam suatu 

industri, dan membuat produk dan jasa saat ini menjadi ketinggalan 

jaman. Perubahan teknologi dapat mengura ngiatau menghilangkan 

hambatan biaya antar perusahaan, menciptakan siklus produksi yang 

lebih pendek, menciptakan kekurangan dalam keterampilan teknis, serta 

menghasilkan perubahan dalam nilai-nilai dan harapan karyawan, 

manajer, dan pelanggan. 
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e.  Lingkungan Industri 

Menurut Porter dalam David (2006: 130), hakikat persaingan suatu 

industri ini dapat dilihat sebagai kombinasi atas lima kekuatan, yaitu: 

1. Kemungkinan masuknya pesaing baru 

2. Persaingan antar perusahaan dalam industri 

3. Potensi pengembangan produk substitusi 

4. Kekuatan tawar menawar penjual/pemasok 

5. Kekuatan tawar menawar pembeli/konsumen. 

Pemahaman tentang hakikat dan dampak lima hal tersebut sangat 

penting bagi para pengambil keputusan strategis dalam perusahaan, 

bukan hanya agar mereka mampu merumuskan strategi, misi, dan 

kebijakan yang tepat, akan tetapi agar mereka juga mampu 

memanfaatkan peluang yang timbul di masa yang akan datang.  

 

2.4. Matriks EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor 

Evaluation) 

Perumusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan 

matriks EFE dan IFE yang merupakan matrik faktor-faktor internal dan 

eksternal perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dalam suatu 

industri. Matriks IFE merupakan alat formulasi strategi yang meringkas dan 

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area fungsional bisnis, 

dan juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hubungan 

antara area-area tersebut. Matriks EFE merupakan alat yang memungkinkan 

perencana strategi di dalam meringkas dan mengevaluasi informasi ekonomi, 

sosial budaya, lingkungan, politik, permerintah, hukum, teknologi, dan 

persaingan. Matriks ini membantu manajer dalam mengorganisir faktor-faktor 

strategis eksternal ke dalam kategorikategori yang diterima secara umum 

mengenai peluang dan ancaman (David,2012: 158). Matriks IFE merupakan 

alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan 

kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis, dan juga menjadi 
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landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di antara area 

tersebut. (David, 2012: 229). 

 

 

 

2.5.  Analisis Matriks IE 

Matriks IE disusun berdasarkan kondisi lingkungan eksternal dan internal 

perusahaan yang digabungkan dari matriks-matriks IFE dan EFE (Saputro, 

2005). Matrik GE general electik atau biasanya dapat disebut IE internal 

eksternal merupakan matrik yang berisikan Sembilan sel yang memberikan 

total dari nilai bobot. Matrik GE terdiri dari dua dimensi sumbu X dan Y dari 

total skor IFE dan IFE. 

 

2.5.1. Identifikasi sel Matriks IE 

Menurut Rangkuti (2001,42) Identifikasi 9 sel strategi perusahaan, pada 

prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi 

utama, yaitu:  

1. Growth strategy: merupakan pertumbuhan perusahaan itu sendiri (sel 1, 

2, dan 5) atau upaya diversifikasi (sel 7 dan 8).  

2. Stability strategy: yaitu strategi yang diterapkan tanpa mengubah arah 

strategi yang telah diterapkan.  

3. Retrencment strategy: yaitu usaha memperkecil atau mengurangi usaha 

yang dilakukan perusahaan. 
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Sumber: Rangkuti 2001 

Gambar 2.3 Matriks IE 

 

Penjelasan secara lebih detail mengenai kesembilan strategi yang 

terdapat pada sembilan sel matrik IE, maka dapat dijelaskan sebagai berikut 

Rangkuti (2001,42-46):  

a. Strategi pertumbuhan (Growth strategy)  

Didesain untuk mencapai pertumbuhan, baik dalam 

penjualan, aset atau profit, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini 

dapat dicapai dengan cara menurunkan harga, mengembangkan 

produk baru, menambah kualitas produk atau jasa, atau 

meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Usaha yang dapat 

dilakukan adalah dengan cara meminimalkan biaya (minimize cost) 

sehingga dapat meningkatkan profit. Cara ini merupakan strategi 

terpenting apabila kondisi perusahaan tersebut dalam pertumbuhan 

yang cepat dan terdapat kecenderungan pesaing untuk melakukan 

perang harga dalam usaha untuk meningkatkan pangsa pasar. 

Dengan demikian, perusahaan yang belum mencapai critical mass 

(mendapat profit dari large-scale production) akan mengalami 

kekalahan, kecuali jika perusahaan ini dapat memfokuskan diri pada 

pasar tertentu yang menguntungkan.  

b. Strategi pertumbuhan melalui konsentrasi dan diversifikasi  
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Jika perusahaan memilih staregi konsentrasi, perusahaan 

dapat tumbuh melalui integrasi horizontal maupun vertikal, baik 

secara internal melalui sumber daya sendiri atau secara eksternal 

dengan menggunakan sumber daya dari luar.  

Jika perusahaan memilih strategi diversifikasi, perusahaan 

dapat tumbuh melalui konsentrasi atau diversifikasi konglomerat 

baik secara internal melaui pengembangan produk baru, maupun 

eksternal melalui akuisisi.  

c. Konsentrasi melalui integrasi vertikal  

Pertumbuhan melalui konsentrasi dapat dicapai melalui 

integrasi vertikal dengan cara backward integration (mengambil alih 

fungsi supplier) atau dengan cara forward integration (mengambil 

alih fungsi distributor). Hal ini merupakan strategi utama untuk 

perusahaan yang memiliki posisi kompetitif pasar yang kuat (high 

market share) dalam industri yang berdaya tarik tinggi.  

d. Konsentrasi melalui integrasi horizontal  

Strategi pertumbuhan melalui strategi horizontal adalah 

suatu kegiatan untuk memperluas perusahaan dengan cara 

membangun di lokasi yang lain, dan meningkatkan jenis produk 

serta jasa.  

e. Diversifikasi konsentris  

Strategi pertumbuhan melalui diversifikasi umumnya 

dilaksanakan oleh perusahaan yang memiliki kondisi competitive 

position sangat kuat tetapi nilai daya tarik industrinya sangat rendah. 

Perusahaan berusaha memanfaatkan kekuatannya untuk membuat 

produk baru secara efisien karena perusahaan ini sudah memiliki 

kemampuan manufaktur dan pemasaran yang baik. 

f. Diversifikasi konglomerat  
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Strategi pertumbuhan melalui kegiatan bisnis yang tidak 

saling berhubungan dapat dilakukan jika perusahaan menghadapi 

competitive position yang tidak begitu kuat dan nilai daya tarik 

industrinya sangat rendah. Kedua faktor tersebut memaksa 

perusahaan itu melakukan usahanya ke dalam perusahaan lain. 

 

2.6. Matriks SPACE (Strategic Positioning and Action Evaluation) 

Matriks Posisi Strategi dan Evaluasi Tindakan (Strategic Positioning and 

Action Evaluation- SPACE) adalah salah satu matriks yang digunakan oleh 

sebuah perusahaan untuk menentukan strategi apa yang paling tepat untuk 

dijalankan. Dalam matriks ini terdapat empat kerangka kuadran yang dapat 

menentukan apakah agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif kah yang 

paling sesuai dengan organisasi tersebut. Didalam matrik SPACE terdapat 

sumbu- sumbu yang melintang secara vertikal dan horizontal. Sumbu- sumbu 

tersebut merupakan dimensi internal dan eksternal dari sebuah perusahaan. 

Dimensi internal terdiri dari kekuatan keuangan (financial strength—FS) dan 

keunggulan kompetitif (competitive advantage—CA) sedangkan dimensi 

eksternal, terdiri dari stabilitas lingkungan (environmental stability— ES) dan 

kekuatan industri (industrial strength—IS).  
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Sumber: David 2006 

Gambar 2.4 Matriks SPACE 

 

Beragam variabel bisa memetakan masing masing dimensi oleh 

karenanya dalam menyusun matriks ini hendaknya harus disesuaikan dengan 

organisasi yang akan dikaji dan didasarkan kepada sebanyak mungkin 

informasi faktual yang ada didalam organisasi tersebut. Atau dengan kata lain, 

sebelum kita menentukan strategi apa yang cocok untuk perusahaan kita, 

maka kita perlu mengetahui posisi perusahaan dalam persaingan bisnisnya, 

setelah kita mengetahui posisi perusahaan maka barulah kita dapat 

menentukan strategi – strategi apa yang cocok untuk diterapkan apakah 

konservatif, defensif, agresif atau bahkan kompetitif. 

Proses analisis matriks SPACE dimulai dari penilaian kekuatan-kekuatan 

finansial dan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan, sekaligus 

penilaian tentang stabilitas lingkungan dan kekuatan industri. Analisis 

matriks SPACE akan sangat berguna untuk merumuskan dan melaksanakan 
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sasaran dan tujuan perusahaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari 

analisis matriks SPACE, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-

perubahan baik dalam sasaran, tujuan, kebijaksanaan, dan strategi perusahaan 

yang sudah ada, Boseman dan Pathak (dalam Ardianto, 2008:16). Apabila 

perusahaan dalam melakukan evaluasi usahanya dengan menggunakan 

analisis matriks SPACE terjadi kesalahan, maka akan menimbulkan akibat 

yang fatal bagi kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Sebab dari evaluasi 

yang salah tersebut akan menyebabkan pimpinan perusahaan melakukan 

kesalahan dalam menyusun strateginya. Untuk menghindari kesalahan dalam 

analisis matriks SPACE ini, selain memperhatikan faktor-faktor intern 

perusahaan juga harus memperhatikan faktor-faktor ekstern. Perubahan 

lingkungan ekstern akan mempengaruhi perusahaan, walaupun perubahannya 

tidak begitu besar. Terdapat banyak faktor eksternal yang merupakan variabel 

yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, antara lain (Ardianto, 

2008:18)  

a. Lingkungan Sosial dan Budaya Lingkungan sosial dan budaya merupakan 

salah satu variabel yang cukup besar pengaruhnya terhadap kebijaksanaan-

kebijaksanaan perusahaan. Kebijaksanaan yang diterima oleh lingkungan 

pada suatu daerah mungkin ditolak oleh daerah lain. Kebijaksanaan yang 

dilakukan pada waktu tertentu, mungkin tidak dapat dilakukan lagi pada 

kurun waktu berikutnya.  

b. Lingkungan Ekonomi Lingkungan ekonomi pada saat sekarang dan masa 

datang dapat dipengaruhi strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. 

Ekonomi mempengaruhi perluasan revolusi industri pada negara-negara 

sedang berkembang di dunia, yang dinilainya akan menciptakan 

permintaan yang banyak dan suatu peningkatan standart hidup yang belum 

pernah terjadisebelumnya.  

c. Lingkungan Politik dan Hukum Keadaan perekonomian kadang sulit 

dipisahkan dari situasi politik negara. Lingkungan politik merupakan 

variabel yang paling sering berubah dan kadang timbul secara mendadak. 

Peraturan-peraturan yang berlaku senantiasa harus disesuaikan dengan 



 

 

19 

 

keadaan negara yang bersangkutan. Adanya kepastian hukum ikut 

mempengaruhi perkembangan perusahaan dan penetapan-penetapan 

strategi perusahaan.  

d. Sumber-sumber yang tersedia Sumber-sumber yang tersedia perlu 

diperhatikan dan dijadikan dasar pertimbangan penyusunan strategi 

perusahaan terutama strategi pemasaran antara lain:  

1. Sumber dana Sumber dana perlu diperhatikan karena merupakan salah 

satu titik kekuatan atau kelemahan perusahaan. Manajer pemasaran 

perlu mempertimbangkan apakah sumber dana yang dimiliki cukup 

tersedia serta apakah sumber dana ini merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi perusahaan dalam persaingan.  

2. Sumber atau persediaan bahan baku Salah satu hal yang perlu 

dipertimbangkan dan diperhatikan secara matang sebelum menjalankan 

perusahaan adalah tersedianya bahan baku yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan sepanjang waktu. Berdasarkan hal inilah, 

sebelum menetapkan strategi pemasaran perlu pertimbangan yang 

matang terhadap tersedianya bahan baku untuk produk yang ditawarkan.  

3. Lokasi dan sasaran fisik Lokasi yang tepat merupakan modal bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam pemilihan lokasi, antara lain:  

a. Jarak darisumber bahan baku 

b. Jarak darisumber tenaga kerja  

c. Sarana pengangkutan  

d. Sarana produksi dan pembuangan limbah  

e. Listrik dan air  

f. Jarak dari konsumen  

4. Ketrampilan karyawan Tersedianya karyawan yang cakap dibidangnya, 

merupakan salah satu syarat untuk penampilan perusahaan secara 

keseluruhan. Dalam bidang pemasaran, tenaga penjualan yang terampil 

merupakan aktiva yang berharga yang akan menjadi kunci kesuksesan 

pelaksanaan strategi pemasaran.  
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5. Ambisi semua unsur perusahaan Keinginan untuk maju mutlak dimiliki 

oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Ambisi untuk maju 

digolongkan sebagai variabel yang uncontrollable, karena bagaimanapun 

juga keinginan untuk maju sudah dimiliki seseorang sejak yang 

bersangkutan dipercaya untuk melakukan sesuatu. Pemberian latihan 

hanya mungkin akan menghasilkan pengarahan motivasi untuk memberi 

kejelasan arah yang akan dituju.  

6. Kepercayaan konsumen Kepercayaan yang diberikan oleh konsumen 

merupakan aset bagi perusahaan. Perusahaan tidak boleh mengabaikan 

atau meremehkan kepercayaan ini, karena manajer pemasaran hal ini 

merupakan kekuatan yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun 

strategi pemasaran. 

 

2.7. Penelitian Terdahulu 

Penelitian berikut ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya dengan perusahaan yang berbeda, antara lain: 

Tabel 2.5 Daftar Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul 

Penelitian 

Tujuan Penelitian 

 

Metode 

Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

 

Tri Wendah 

Anggasari 

(2009)  

“Analisis 

Strategic 

Position 

and 

Action 

Evaluation 

(SPACE) 

Matrix 

sebagai 

dasar 

Tujuan penelitian 

ini untuk 

mengetahui 

strategi yang tepat 

yang dapat 

diterapkan 

Dengan 

menggunakan 

SPACE 

Matrix. 

 

Strategi yang 

tepat bagi 

perusahaan 

tersebut adalah 

strategi ekspansi 

(growth) karena 

perusahaan 

berada pada 

kuadran agresif. 
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pemilihan 

Strategi  

 

Christie 

Asmara. S 

(2011)  

“Alternatif 

Strategi 

Pemasaran 

Rokok 

Djarum 

Black di 

Jember”. 

Untuk 

mengetahui dan 

merumuskan 

strategi 

pemasaran 

berdasarkan 

prediksi pangsa 

pasar  

Menggunakan 

analisis 

SWOT dan 

matriks IFAS 

dan EFAS 

serta IE 

Matriks. 

Strategi 

stabilitas, dalam 

artian strategi 

yang diterapkan 

tanpa mengubah 

arah strategi 

yang ditetapkan, 

dan selanjutnya 

dapat 

menerapkan 

strategi 

penguatan merk 

produk dan 

pemosisian 

ulang merk 

produk. 

Riski 

Wahyuniardi 

(2013) 

Usulan 

strategi 

pemasaran 

industri 

kreatif 

produk 

distro 

Untuk 

meningkatkan 

pangsa pasar 

dengan usaha 

pemasaran yang 

maksimal 

Penelitian 

Analitis 

dengan 

Matrik Space, 

IE dan QSPM 

Meningkatkan 

market share 

bagi produk atau 

pelayanan yang 

ada sekarang 

pada pasar yang 

tersedia melalui 

usaha-usaha 

pemasaran yang 

lebih besar 

Ali Subhan 

(2013) 

Analisa 

strategi 

Untuk 

menentukan 

Penelitian 

kualitatif 

Memperluas 

pangsa pasar, 
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pmasaran 

produk 

hijab 

tingkat 

pertumbuhan 

pasar dan pangsa 

pasar relative 

perusahaan 

berdasarkan 

posisi bersaing, 

mengindentifikasi 

faktor Internal 

dan eksternal 

perusahaan 

dengan 

metode IE / 

BCG dan 

SWOT 

mempertahankan 

dan 

meningkatkan 

kualitas layanan 

kepada 

pelanggan, 

meningkatkan 

kualitas produk, 

memperbaiki 

sistem 

manajemen, 

menetapkan 

strategi harga 

pasar  

Sumber: Tri Wendah Anggasari (2009), Christie Asmara (2011), Riski 

Wahyuniardi (2013), Ali Subhan (2013) 


