
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Profil Instansi 

PT.Columbindo Perdana(COLOMBIA) berdiri pada 28 februari 1982 di 

Jakarta. Bidang usaha yang digeluti perusahaan ini yaitu ritel dan pembiayaan 

produk eektronik, furniture, IT, telekomunikasi dan otomotif secara tunai & 

kredit. Kantor pusatnya terletak di Jln.KH.M.Mansyur Blok 15a. No. 23-26 

Komplek Jembatan Lima Indah, Jakarta. Perusahaan ini sendiri memiliki 399 

showroom, 77 kantor cabang, 12 kantor regional, 9500 karyawan support, dan 

5000 tenaga penjual. 

 

2.1.1 Sejarah PT.Columbindo Perdana 

Colombia awal mulanya berdiri pada tahun 1950, namun pada saat itu 

perusahaan bernama Palapa Electronics Rasie Eectronics yang merupakan 

Importer & Distributor Philips. Kemudian pada tahun 1970, perusahaan merubah 

namanya menjadi delaer produk-produk Jepang. Seiring berjalannya waktu pada 

tahun 1982 perusahaan mengganti namanya menjadi Columbia Cash & Credit. 

Pada tahun 1985 perusahaan tersebut telah berganti menjadi  PT.Columbia 

Dharma Pertiwi, Columbia Cash & Credit. Tidak lama setelah pergantian nama 

perusahaan, akhirnya perusahaan menetapkan sebuah nama yang dipakai  hingga 

saat ini yaitu PT.Columbindo Perdana, Columbia Cash & Credit yang dibentuk 

pada tahun 1990. 

 

2.1.2 Visi Perusahaan 

 Berikut merupakan visi dari perusahaan, sebagai berikut: 

1. Menjadi perusahaan terbesar dan terbaik di Indonesia dibidang usaha 

penjualan dan pemasaran produk elektronik produk elektronik dan furniture 

secara tunai maupun kredit. 

2. Menjadikan Colombia CENTER OF EXCELLENCE. 

3. Menjaga keberadaan perusahaan dari masa ke masa sebagai aset nasional. 
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2.1.3 Misi Perusahaan 

 Misi perusahaan yaitu mensejahterakan stakeholder melalui: 

1. Peningkatan network/kekayaan bersih. 

2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan karyawan. 

3. Memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menikmati jasa dan 

kepemilikan  barang elektronik dan furniture (5kk – 1 pelanggan). 

4. Peningkatan penjualan dan profit para supplier. 

5. Memperluas kesempatan kerja dan mengembangkan sumber daya manusia. 

6. Memberi peluang kepada lembaga keuangan untuk melakukan ekspansi 

kredit melalui penyaluran dana di Columbia. 

7. Meraih pelanggan sebanyak banyaknya dan memberikan kesejahteraan 

kepada masyarakat melalui kemudahan untuk menikmati kredit produk dan 

furniture. 

8. Melakukan kaderisasi massal bagi karyawan dan pimpinan dengan mutu 

kesejahteraan yang tinggi untuk menjadi kader pemimpin bangsa. 

 

2.1.4 Falsafah Perusahaan 

 Berikut merupakan falsafah perusahaan: 

1. Berlaku jujur dan adil. 

2. Bekerja sama dalam keselarasan. 

3. Berjuang demi kemajuan bersama. 

4. Berorientasi kemasa depan. 

5. Bersikap sopan santun dan rendah hati. 

6. Bersyukur dan berterima kasih. 

7. Berbakti kepada negara melalui usaha kita. 

 

2.2 Pemasaran 

Dewasa ini pemasaran telah berkembang demikian pesatnya dan telah 

menjadi ujung tombak bagi setiap perusahaan dalam rangka mencapai tujuan . hal 

ini disebabkan karena ruang lingkup pemasaran sangat luas karena berhubungan 

secara langsung dalam kegiatan mulai dari persiapan, penyediaan, bahan baku, 
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proses produksi, sampai pada saat akhir, yakni produk yang siap dikonsumsi oleh 

konsumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemasaran melibatkan dua 

pihak yaitu produsen dan konsumen sebagai titik pusatnya, dan juga pemasaran 

merupakan faktor penting karena menyangkut kegiatan menentukan dan 

memproduksi produk maupun jasa, menetapkan harga penjualan dan pada 

akhirnya konsumen siap untuk mengkonsumsinya. 

Konsep pemasaran merupakan hal yang sederhana dan secara intuisi 

merupakan filosofi yang menarik. Konsep ini menyatakan bahwa alasan 

keberadaan sosial ekonomi bagi suatu organisasi adalah memuaskan kebutuhan 

konsumen dan keinginan tersebut sesuai dengan sasaran perusahaan. Hal tersebut 

didasarkna pada pengertian bahwa suatu penjualan tidak tergantung pada 

agresifnya tenaga penjual, tetapi lebih kepada keputusan konsumen untuk 

membeli produk. 

Menurut Kotler dan Keller (2008) pemasaran terbagi atas 10 jenis entitas, 

yaitu: 

1. Barang, yaitu barang-barang yang berbentuk fisk dan merupakan bagian 

terbesar dari produksi dan usaha kebanyakan negara. 

2. Jasa, yaitu ketika suatu negara perekonomiannya semakin maju, maka 

proporsi kegiatan yang ada terfous pada produksi jasa. Banyak produksi 

untuk pasar yang mengalami bauran antara barang dan jasa 

3. Pengayaan pengalaman, yaitu dengan memadukan antara beberapa produk 

barang dan jasa, perusahaan dapat menciptakan, mempergelarkan dan 

memasarkan pengayaan pengalaman. 

4. Peristiwa, yaitu ketika pemasar dapat tanggap akan kebutuhan konsumen 

untuk mempromosikan suatu peristiwa yang berkaitan dengan berupa ulang 

tahun, pameran dagang atau pementasan. 

5. Orang, yaitu perusahaan/individu yang bergerak dibidang konsultan 

manajemen dan menjadi Humas (PR) dari konsumen itu. 

6. Tempat, yaitu ketika sebuah perusahaan/negara tanggap akan potensi yang 

ada, dan berusaha mengembangkan sehingga potensi yang ada menjadi 

sumber pemasukan bagi perusahaan atau negara tersebut. Para pemasar 
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yang  bergerak dibidang ini mencakup spesialis dibidang pengembangan 

ekonomi, agen real estate dan pariwisata. 

7. Properti, yaitu hak kepemilikan tak berwujud baik itu berupa benda nyata 

atau financial, properti diperjual belikan, dan menyebabkan timbulnya 

pemasaran. 

8. Organisasi, yaitu bagaimana organisasi dapat secara aktif berusaha untuk 

membangun citra kuat pada masyarakat, guna lebih memenangkan 

persaingan yang ada. Hal ini membutuhkan pemasar yang tanggap terhadap 

apa dan bagaimana membentuk citra publik atas barang dan jasa yang 

dipasarkan. 

9. Informasi, yaitu sesuatu yang dapat diproduksi  dan dipasarkan sebagai 

suatu produk. Pada hakikatnya, informasi sesuatu yang di produksi dan di 

distribusikan serta bdapat dinikmati. 

10. Gagasan, yaitu penawaran pasar mencakup inti dari suatu gagasan dasar dari 

pemasar, yang berusaha mencari apa yang menjadi kebutuhan yang bisa 

dipenuhi. 

Penentuan sasaran perusahaan dalam memasarkan produknya sangat penting 

untuk diketahui, sehingga dapat disusun target yang dapat dicapai melalui 

berbagai strategi pemasaran yang diterapkan nantinya. Jika tujuan perusahaan 

sudah diketahui, maka dapatlah disusun strategipemasaran yang akan dijalankan 

untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi ini pun dapat bersifat jangka pendek, 

menengah maupun untuk jangka panjang sesuai dengan rencana yang telah 

disusun. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah 

proses sosial yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok 

dengan menciptakan pertukaran sehingga memberikan kepuasan yang maksima. 

 

2.2.1 Tujuan Pemasaran 

 Sebuah perusahaan yang didirikan mempunyai tujuan utama, yaitu 

mencapai tingkat keuntungan tertentu, pertumbuhan perusahaan atau peningkatan 

pangsa pasar. Didalam pandangan konsep pemasaran, tujuan perusahaan ini 
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dicapai melalui keputusan konsumen. Keputusan konsumen diperoleh setelah 

kebutuhan dan keinginan konsumen dipenuhi melalui kegiatan pemasaran yang 

terpadu. 

Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen 

pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai 

persoalan, karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang 

cenderung berkembang. Perubahan tersebut terdiri antara lain karena pertambahan 

jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan dan meluasnya hubungan 

atau komunikasi, perkembangan teknologi, dan perubahan faktor lingkungan 

pasar lainnya. 

Pemasaran mempunyai tujuan membangun hubungan jangka panjang yang 

saling memeuaskan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan utama 

pelanggan, pemasok, distributor dalam rangka mendapatkan serta 

mempertahankan referensi dan kelangsungan bisnis jangka panjang mereka 

(kotler, 2002 dikutip dalam digilib.uinsby.ac.id). 

Buchari Alma (2004) mengemukakan tujuan pemasaran: 

1. Untuk mencari keseimbangan pasar, antara buyer’s market  dan seller’s 

market, mendistribusikan barang dan jasa dari daerah surplus kedaerah 

minus, dan produsen ke konsumen, dari pemilik barang dan jasa ke calon 

konsumen. 

2. Tujuan pemasaran yang utama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. 

Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba. Tapi tujuan utama 

adalah memeberi kepuasan kepada konsumen. Dengan adanya tujuan 

memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing  meliputi berbagai lembaga 

produsen. Istilah marketing meliputi marketing yayasan, marketing lembaga 

pendidikan, marketing pribadi, marketing  masjid, marketing nonprofit 

organization. Tujuan pemasaran lembaga-lembaga ini ialah membaut 

satisfaction kepada konsumen, nasabah, jamaah, murid, rakyat yang akan 

menikmati produk yang dihasilkannya. Oleh sebab itu lembaga-lembaga 

tersebut harus mengenal betul siapa konsumen, jamaah, murid, yang akan 

dilayaninya. Jika konsumen merasa puas, maka masalah keuntungan akan 
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datang dengan sendirinya. Produsen akan memetik keuntungan secara terus 

menerus, sebagai hasil dari memberi kepuasan kepada konsumennya. 

 

2.2.2 Strategi Pemasaran 

Setiap perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk dapat 

menghasilkan produk yang dapat memberikan kepuasan kepada konsumen 

sehingga dalam jangka waktu dan jumah produk tertentu dapat diperoleh 

keuntungan seperti yang diharapkan. Melalui produk yang dihasilkannya, 

perusahaan menciptakan, membina dan mempertahankan kepercayaan langganan 

akan produk tersebut. Keberhasilan suatau perusahaan sangat ditentukan oleh 

ketepatan produsen dalam memberikan kepuasan kepada sasaran konsumen yang 

ditujukan sebagai sasaran pasarnya. Dalam hal tersebut pemasaran menunjang 

perusahaan didasarkan pada konsep pemasaran untuk dapat menentukan strategi 

pemasaran yang mengarahkan kepada sasaran pasar yang sebenarnya. 

Pentingnya strategi pemasaran  bagi suatu perusahaan timbul dari luar, 

ketidak mampuan perusahaan dalam mengontrol semua faktor yang dibatasi diluar 

lingkungan perusahaan. Demikian perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-

faktor tersebut tidak dapat diketahui sebelumnya secara pasti. 

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategi yang berarti seni 

atau ilmu untuk menjadi seorang Jenderal. Konsep strategi militer sering kali 

digunakan dan diterapkan dalam dunia bisnis yang mengikuti lingkungan yang 

dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha 

suatu perusahaan. 

Dalam pengertian strategi seringkali terkandung perencanaan merupakan 

proses yang berlangsung secara terus menerus dalam suatu perusahaan. Oleh 

sebab itu strategi pemasaran dari setiap perusahaan merupakan rencana yang 

menyeluruh dimana perusahaan berharap mencapai sasaran yang telah ditentukan, 

yang pada akhirnya untuk merealisasikan tujuan dari perusahaan yang 

bersangkutan. 

Pemasaran memegang peranan yang penting dalam proses perencanaan 

strategis. Manajemen pemasaran memberikan sumbangan fungsional paling besar  
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dalam proses perencanaan strategis dengan peran kepemimpinan dalam 

mendefinisikan misi bisnis, menganalisa situasi lingkungan, persaingan, dan 

situasi bisnis, mengembangkan tujuan sasaran dan strategi serta mendefinisikan 

rencana produk, pasar distribusi dan kualitas untuk menerapkan strategi usaha. 

Suatu perusahaan yang maju didalam memperoleh keuntungan dari kegiatan 

bisnis dan beberapa unit-unit bisnis, tergantung kepda sejauh mana strategi 

pemasaran diterapkan dengan baik oleh pelaku bisnis atau pengambil keputusan 

dalam mensosialisasikan item-item penting dari kegiatan pemasarannya. 

Strategi pemasaran yang maju dan berkembang senantiasa memperhatikan 

adanya unsur menarik perhatian segmen pasar atau pangsa pasar yang produktif 

dalam kegiatan pemasaran. Selain itu berupaya untuk menempatkan posisi 

pemasaran yang strategis dalam memperoleh keuntungan dan berupaya untuk 

mencapai target dari realisasi yang diterapkannya. 

Proses pemilihan strategi pemasaran membutuhkan pertimbangan cermat 

atas sejumlah infomasi. 

1. Tujuan atau sasaran produk 

Tujuan produk harus dijadikan pedoman dalam menentukan tipe dasar 

strategi yang dibutuhkan. Sebagai contoh, jika tujuan utama produk adalah 

meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar, maka biasanya 

alternative utama yang dipertimbangkan adalah strategi permintaan selektif yang 

berfokus pada upaya merebut pelanggan dari pesaing atau memperluas pasar yang 

dilayani. 

2. Peluang Pasar 

Karakteristik dan besarnya peluang pasar harus ditetapkan secara jelas 

berdasarkan analisis pasar dan pengukuran pasar. Analisis pasar memberikan 

infomasi mengenai siapa yang membeli bentuk produk (dan siapa yang tidak 

membelinya), berbagai situasi penggunaan produk (dan juga situasi yang tidak 

menggunakan situasi). 

3. Kesuksesan Pasar 

Manajer pemasaran harus memahami jenis keunggulan bersaing dan tingkat 

pengeluaran pemasaran yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan pasar. 
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Melalui analisis persaingan, perusahaan dapat memahami pesaingnya, seberapa 

besar tingkat intensitas persaingan yang ada, dan keunggulan apa yang harus 

dikembangkan dalam rangka bersaing secara selektif menghadapin para pesaing 

merek langsung atau para pesaing kelas produk yang tidak langsung. 

Strategi pemasaran pada dasarnya rencana menyeluruh, terpadu dan 

menyatu dibidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang 

akan dijalankan untuk mnecapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (2008) strategi pemasaran adalah : 

serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang meberi arah kepada 

usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing 

tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan 

dalam  menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. 

Oleh karena itu, penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa 

lingkungan dan internal perusahaan melalui analisa keunggulan dan kelemahan 

perusahaan, serta analisa kesempatan dan anacaman yang dihadapi perusahaan 

dari lingkungannya. 

Dengan perkataan lain, strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan 

sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran 

perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta 

alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi 

lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Oleh karena itu, 

penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisa lingkungan dan 

internal perusahaan melalui analisa keunggulan dan kelemahan perusahaan, serta 

analisa kesempatan dan ancaman yang dihadapi perusahaan dari lingkungannya. 

Disamping itu strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan, 

harus dinilai kembali, apakah masih sesuai dengan keadaan/kondisi pada saat ini. 

Penilaian atau evaluasi ini menggunakan analisa keunggulan, kelemahan, 

kesempatan dan ancaman. Hasil penilaian atau evaluasi ini digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan apakah strategi yang sedang dijalankan perlu diubah, dan 

sekaligus digunakan sebagai landasan untuk menyusun atau menentukan strategi 

yang akan dijalankan pada masa yang akan datang. 
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Ciri penting rencana strategis pemasaran menurut Sofyan Assauri (2008) 

adalah: 

a. Titik tolak penyusunannya melihat perusahaan secara keseluruhan 

b. Diusahakan dampak kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh 

c. Dalam penyusunannya diusahakan untuk memahami kekuatan yang 

mempengaruhi perkembangan perusahaan 

d. Jadwal dan waktu yang ditentukan adalah yang sesuai dan 

mempertimbangkan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan 

e. Penyusunan rencana dilakukan secara realistis dan relevan dengan 

lingkungan yang dihadapi 

 

2.3  Analisis SWOT 

Untuk membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor ekstern 

maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya 

kekuatan (strength) yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui 

kelemahan (weakness) yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis 

terhadap faktor eksternal harus dapat mengetahui kesempatan (opportunity) yang 

terbuka bagi organisasi serta dapat pula mengetahui ancaman (treath) yang 

dialami oleh organisasi yang bersangkutan. 

Analisis untuk mengetahui strength, weakness, opportunity, dan treath 

sering disebut analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal 

tersebut (Drs, H. Indrito Gitosudarmo, 2000). 

Menurut Prof Dr. Jogiyanto HM, MBA, Akt (2005) analisis SWOT disebut 

juga dengan analisis KEKEPAN (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) 

digunakan untuk menilai kekuatan – kekuatan dan kelemahan – kelemahan dari 

sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan – kesempatan eksternal 

dan tantangan – tantangan yang dihadapi. 

1 Mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan perusahaan dan kemampuan-

kemampuan seumber-sumber dayanya. Suatu kekuatan adalah sesuatuyang 

baik yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu karakteristik perusahaan 
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yang meningkatkan daya saingnya. Suatu kekuatan dapat berupa beberapa 

wujud sebagai berikut: 

a. Suatu keahlian atau kepandaian yang penting. 

b. Aktiva fisik yang bernilai. 

c. Aktiva manusia yang bernilai. 

d. Aktiva organisasi yang bernilai, misalnya sistem produksi yang 

cangggih. 

e. Aktiva tidak berwujud yang bernilai. 

f. Kemmapuan kompetisi. 

g. Suatu prestasi atau atribut yang meletakkan perusahaan diposisi yang 

menguntungkan di pasar supaya menjadi terkemuka di pangsa pasar. 

h. Kerja sama atau kooperasi saling menguntungkan. 

 

2 Mengidentifikasikan kelamahan – kelemahan perusahaan dan kecacatan-

kecacatan sumber-sumber dayanya. Suatu kelemahan adalah sesuatu yang 

perusahaan tidak memilikinya atau yang dilakukan dengan jelek atau 

kondisi yang meletakkan perusahaan ke posisi tidak menguntungkan. 

Kelemahan-kelemahan internal perusahaan dapat berupa sebagai berikut: 

a. Kecacatan-kecacatan di keahlian atau kepintaran yang berhubungan 

dengan kompetisi. 

b. Tidak mempunyai aktiva-aktiva fisik, manusia, organisasi atau aktiva 

tidak berwujud yang penting untuk kompetisi. 

c. Kehlagan atau melemahnya kemampuan-kemampuan kompetisis di 

area-area kunci. 

 

3 Mengidentifikasikan kesempatan-kesempatan pasar. Strategi yang baik 

adalah yang dapat megarahkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelamahan sumber daya perusahaan untuk meraih kesempatan-kesempatan 

pasar yang ada. Kesempatan-kesempatan pasar yang paling relevan adalah 

yang dapat meningkatkan pertumbuhan kekuntungan, meningkatkan sesuatu 

yang dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan kompetitif, dan 

yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan seumber-sumber daya 
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keuangan dan organisasi yang sudah dimiliki oleh perusahaan atau yang 

nantinya dapat dimiliki. 

4 Mengidentifikasikan ancaman-ancaman yang dihadapi oleh keuntungan 

masa depan perusahaan. Bebeapa faktor dilingkunagn luar perusahaan  

dapat menyebabkan ancaman-ancaman terhadap keuntungan dan posisi 

pasar perusahaan. Ancaman-ancaman dapat berupa munculnya teknologi 

baru yang lebih murah, produk yang lebih baik dan lebih baru yang 

dikenalkan oleh pesaing-pesaing dan lainnya. Tugas dari manajemen adalah 

untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman ini dan kemudian 

mengevaluasinya untuk menentukan strategi apa yang harus dilakukan 

untuk menetralkan atau mengurangi pengaruh dari ancaman tersebut. 

 

Dengan demikian menganalisa kekuatan-kekuatan dan kelemahan-

kelamahan dari sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-

kesempatan eketrenal dan tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan kekuatan-kekuatan perusahaan dan kemampuan-

kemampuan sumber-sumber dayanya untuk membangun kemampuan-

kemampuan kompetisi. 

2. Mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan perusahaan dan kecacatan-

kecacatan sumber dayanya. 

3. Menangkap kesempatan-kesempatan pasar yang paling sesuai dengan 

kemampuan-kemampuan sumber-sumber dayanya. 

4. Mempertahankan ancaman-ancaman diluar terhadap bisnis perusahaan 

dengan membangun sutau basis sumber daya yang dapat digunakan 

mempertahankan diri dari ancaman-ancaman tersebut. 

 

Analisis SWOT dapat digunakan untuk menganalisis kekuatan-kekuatan, 

kelemahan-kelemahan, kesempatan-kesempatan, dan ancaman-ancaman luar 

perusahaan. Analisis SWOT tidak hanya menganalisis keempat hal tersebut saja, 

tetapi harus dapatdigunakan untuk menarik kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana cara terbaik untuk  menggunakan sumber-sumber daya 

perusahaan dengan mempertimbangkan situasi internal dan eksternal 

perusahaan, yaitu untuk membangun kompetisi berdasarkan  kekuatan-

kekuatan  internal dan kesempatan-kesempatan pasar yang tersedia, untuk 

mengatasi kelemahan-kelemahan internal yang dimiliki dan ancaman-

ancaman luar. 

2. Bagaimana membangun basis sumber daya perusahaan dimasa depan. 

 

Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, 

serta ancaman-ancaman yang dialaminya, maka kita dapatmenyusun suatu 

rencana atau strategi yang mencakup tujuan yang telah ditentukan. 

Rencana strategi tersebut kemudian haruslah kita terjemahkan kedalam 

rencana-rencana operasional yang mencantumkan adanya target-target yang harus 

kita capai. Kemudian rencana operasional itu harus kita terjemahkan kedalam satu 

satuan uang yang menjadi anggaran operasional. 

Konsep dasar pendekatan SWOT tampaknya sederhana, yaitu apabila kita 

dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi kita dan mengetahui 

peluang dari organisasi yang menguntungkan serta ancaman didalam organisasi 

yang merugikan organisasi atau perusahaan kita. 

(J Salusu, 2000) tentang matriks SWOT menggunakan beberapa strategi 

yaitu: 

1. Strategi S.O, yaitu memanfaatkan peluang yang ada dengan keunggulan 

organisasi (comparative advantage comparative) 

2. Strategi S.T, yaitu memobilisasi beberapa keunggulan  untuk mencapai 

sasaran (mobilization) 

3. Strategi W.O, yaitu memilih faktor mana yang dipacu dan faktor mana yang 

ditunda (investmen/divestmen) 

4. Strategi W.T, yaitu perlu kehati-hatian atau kewaspadaan dalam mencapai 

sasaran (damage control) 
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Tujuan pemilikan strategi adalah untuk menjamin ketepatan pencapaian 

sasaran. Suatu rancangan strategi dapat dipiluh untuk menutup kesenjangan dalam 

mencapai sasaran. Sifat kesenjangan itu sendiri juga sangat situasional. Kalau 

kesenjangan akibat prestasi di masa lampau sangat buruk penciutan lebih mungkin 

dilakukan dan bila kesenjangan itu besar sebagai akibat dari peluang lingkungan 

yang diharapkan , maka akan lebih tepat bila dilakukan ekspansi 

(Kurniawan&Hamdani, 2008). 

Berkenaan dengan pilihan strategic sebagaimana terungkap diatas, kita akan 

mengkaji penentuan pilihan melalui matriks kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman. Melalui alat bantu ini suatu perusahaan dapat juga memandang 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai suatu kesatuan yang integral 

dalam perumusan strategi. 

 

2.3.1 Matriks Faktor Strategi Eksternal 

Sebelum membuat matrik faktor strategi eksternal, kita perlu mengetahui 

terlebih dahulu faktor strategi eksternal (EFAS). Berikut ini adalah cara-cara 

penentuan faktor strategi eksternal (EFAS): 

1. Susunlah dalam kolom 1 (5 sampai dengan 10 peluang dan ancaman). 

2. Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat 

penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut 

kemungkinan dapat memberikan dampak pada faktor strategis 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Pemberian nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif 

(peluang yang semakin besar diberi rating +, tetapi jika peluangnya kecil, 

diberi rating +1). Pemberian nilai rating ancaman adalah kebalikannya. 

Misalnya, jika nilai ancamannya sangat besar, ratingnya adalah 1. 

Sebaliknya, jika nilai ancamannya sedikit ratingnya 4. 

4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 
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pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4.0 (outstanding)  sampai dengan 1,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tersebut dipilih dan bagaimana skor pembobotannya dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang  bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap  faktor-

faktor strategis eksternalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 

 

2.3.2 Matriks Faktor Strategi Internal 

Setelah faktor-faktor strategi internal perusahaan diidentifikasikan, suatu 

tabel IFAS (internal Factors Analysis Summary) disusun untuk merumuskan 

faktor-faktor strategi internal tersebut dalam kerangka Strengthand Weakness 

perusahaan. Tahapnya adalah: 

1. Tentukan faktor-faktor yang menjdai kekuatan serta kelemahan perusahaan 

dalam kolom. 

2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 

(paling penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting), berdasarkan pengaruh 

faktor-faktor tersebut terhadap posisi strategis perusahaan, (semua bobot 

tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,00). 

3. Hitung rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan 

memberikan skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor), 

berdasarkan pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi perusahaan yang 

bersangkutan. Variabel yang bersifat positif (semua variabel yang masuk 

kategori kekuatan) diberi nilai +1 sampai dengan +4 (sangat baik) dengan 

membandingkan rata industri atau dengan pesaing utama. Sedangkan 

variabel yang bersifat negatif kebalikannya. Contohnya jika kelemahan 

besar sekali dibandingkan dengan rata-rata industri yang nilainya adalah 1, 

sedangkan jika kelemahan dibawah rata-rata industri, nilainya adalah 4. 
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4. Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk 

memperoleh faktor pembobotan dalam kolom 4. Hasilnya berupa skor 

pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari 

4,0 (outstanding) sampai 0,0 (poor). 

5. Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar atau catatan mengapa 

faktor-faktor tertentu dipilih dan bagaimana skor pembobotan dihitung. 

6. Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor 

pembobotan bagi perusahaan yang bersangkutan. Nilai total ini 

menunjukkan bagaimana perusahaan tertentu bereaksi terhadap faktor-

faktor strategis internalnya. Total skor ini dapat digunakan untuk 

membandingkan perusahaan ini dengan perusahaan lainnya dalam 

kelompok industri yang sama. 

 

Penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh 

kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus 

dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan 

Internal Strengths dan Weakness serta lingkungan eksternal Opportunities dan 

Threats yang dihadapi dunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara 

faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan 

kelemahan. 

Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun 

deskripsi tentang faktor-faktor strategi perusahaan adalah SWOT Matrix. Matrix 

ini dinilai mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman 

eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimilikinya. Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan 

alternative strategik. 

Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap 

kelangsungan perusahaan, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua 

informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Salah satu 

modal yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah 

matriks SWOT (Fredy Rangkuti, 2009 dikutip dalam digilib.uinsby.ac.id) 
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2.4 Analisis Critical Succes Factor (CSF) 

Menurut Teddie Darmizal, ST, MTI (2015), Critical success factotrs (CSF) 

merupakan sebuah strategi analisa yang membantu seorang manajer untuk 

mencapai tujuan perusahaan, termasuk faktor-faktor yang akan mempengaruhi  

keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. CSF dapat ditentukan jika objektif 

atau arah dan tujuan  organisasi telah ditentukan . tujuan dari CSF adalah 

menginterpretasikan objektif secara lebih jelas untuk menentukan aktifitas yang 

haris dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. 

Metode CSF dan analisis CSF telah banyak digunakan dalam berbagai hal 

diluar bidang teknologi informasi. Dalam riset kegunaan CSF dalam manajemen 

pemerintah pusat , James Dobbins dan Richard Donnelly mengidentifikasikan 

kegunaan CSF, antara lain:  

1. Mengidentifikasi konsentrasi utama manajemen. 

2. Membantu perancangan strategic plan. 

3. Mengidentifikasi fokus area dalam tiap rincian project life cycle dan 

penyebab  utama kegagalan proyek. 

4. Mengevaluasi kelayakan sistem infomasi. 

5. Mengukur tingkat produktifitas sumber daya manusia. 

 

CSF memiliki beberapa tipe yaitu: 

1. Industri: faktor dari karakteristik industri dan merupakan apa yang harus 

dilakukan supaya tetap kompetitif. 

2. Lingkungan: faktor lingkungan yang mempengaruhi perusahaan seperti 

iklim bisnis, ekonomi, kompetitor, teknologi dan lain-lain. 

3. Strategi: faktorstrategi kompetitif yang dipilih perusahaan. 

4. Temporal: faktor internal perusahaan, seperti timbulnya kesempatan, adanya 

hambatan dan lain-lain. 

CSF erat kaitannya dengan pencapaian tujuan perusahaan. Ketika manajer 

perusahaan menentukan tujuan perusahaan, turut ditentukan juga langkah-langkah 

yang diperlukan untuk pencapaian tujuan tersebut. Perusahaan yang telah berhasil 
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mencapai tujuannya secara otomatis juga berhasil mencapai CSF yang telah 

dirancang sebelumnya. 

Untuk menerapkan CSF, maka dilakukan analisa CSF. Analisa CSF ini 

dimaksudkan untuk merumuskan faktor-faktor kritis apa saja yang harus 

diperhatikan oleh sutau organisasi/perusahaan. Analisa CSF merupakan sutau 

ketentuan dari organisasi dan lingkungannya yang berpengaruh pada keberhasilan 

atau kegagalan. Faktor penentu kesuksesan dapat ditentukan jika tujuan 

organisasai telah diidentifikasikan. Tujuan dari faktorpenentu kesusksesan adalah 

menginterpretasikan tujuan secara lebih jelas untuk menentukan aktivitas yang 

harus dilakukan dan informasi apa yang dibutuhkan. 

Peranan CSF dalam perancangan strategis yaitu sebagai penghubung antara 

strategi bisnis organisasi dengan strategi sistem informasinya, fokus proses 

perencanaan strategis SI pada area yang strategis, memprioritaskan usulan aplikasi 

SI dan mengevaluasi sistem informasi. 

Critical Succes Factor digunakan untuk mengintepretasikan tujuan, taktik, 

dan aktifitas operasional dalam suatu organisasi, termasuk kebutuhan informasi, 

serta kekuatan dan kelemahan sistem yang sedang berjalan dalam perusahaan. 

Dalam hal ini, bila hasil implementasi dari area-area tersebut memuaskan , maka 

dapat dipastikan bahwa keunggulan kompetitif dapat dicapai. 

Critical Succes Factor adalah suatu jangka waktu bisnis untuk sebuah 

elemen yang dapat memungkinkan untuk sebuah organisasi atau proyek dalam 

penyelesaian misinya. Sebagai contoh, sebuah CSF untuk kesuksesan dari proyek 

teknologi informasi membutuhkan pengaruh user. 

Menurut Ward& Peppard (2002) dikutip oleh Teddie Darmizal, ST, MTI 

dkk (2015), manfaat analisa CSF adalah sebagai berikut: 

1. Teknik yang paling efektif. 

Analisa CSF merupakan teknik yang paling efektif yang meibatkan 

manajemen dalam mengembangkan stratei sistem informasinya. Secara 

keseluruhan, CSF telah mengakar atau mengikat kuat pada bisnis dan 

memberikan solusi yang menjanjikan bagi para manajer dalam 
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menggunakan SI yang disesuaikan dengan pencapaian tujuan perusahaan 

melalui faktor-faktor penentu keberhasilan. 

2. Berkolerasi dengan tujuan pembuatan Sistem Informasi. 

Analisa CSF menghubungkan sebuah SI yang akan diimplementasikan 

dengan tujuan pembuatan SI itu sendiri. Dengan demikina, SI dapat dibuat 

sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. 

3. Perantara informasi yang baik 

Dalam wawancara dengan manajemen senior, analisa CSF dapat menjadi 

perantara yang baik dalam mengetahui informasi apa yang diperlukan oleh 

setiap individu yang memiliki keterkaitan dengan bisnis atau proyek yang 

sedang dilakukan. 

4. Prioritas potensi investasi modal 

Dengan menyediakan sutau hubungan antara kebutuhan informasi dengan 

CSF, CSF memegang peranan penting dalam memprioritaskan investasi 

modal yang potensial. 

5. Mengoptimalkan konsentrasi penyelesaian masalah-masalah penting 

Pada saat strategi bisnis tidak berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, 

analisa CSF membantu memfokuskan manajemen untuk menyelesaikan 

masalah-masalah tertentu yang penting dan memiliki prioritas paling tinggi 

untuk diselesaikan. 

6. Mempermudah identifikasi proses 

Apabila analisa CSF digunakan sejalan dengan analisa Value Chain, analisa 

CSF sangat berguna untuk mengidentifikasi proses yang paling kritis, serta 

memberikan fokus pada pencapaian tujuan melalui aksi-aksi atau proses 

yang paling tepat untuk dilaksanakan 

7. Memberikan gambaran lengkap tentang informasi 

Memungkinkan pihak manajemen puncak untuk memperoleh gambaran 

yang lengkap mengenai sasaran, fungsi, informasi, faktor sukses kririkal, 

dan struktur organisasi dari perusahaan. 
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Karakteristik CSF diantaranya: 

1. Intenal: action yang akan diambil didalam organisasi. Contoh : 

meningkatkan kualitas produk. 

2. Extena : berhubungan dengan faktor diluar perusahaan. 

3. Monitoring: melibatkan penelitian dengan situasi saat ini. Contoh : 

monitoring quantity of defect report. 

4. Building: berhubungan dengan perubahan perusahaan dan perencanaan 

masa depan. 

 

Konsep dari Succes Factor dikembangkan oleh D.Ronald Daniel dari 

McKinsey & Company pada tahun 1961. Proses ini disaring lagi oleh Jack 

F.Rokart pada tahun 1986. Dan pada tahun 1995 James A Johnson dan Michael 

Friesen mengimplementasikannya diberbagai sektor termasuk pada sektor Healt 

Care. 

Sebuah rencana seharusnya diimplementasikan untuk mempertimbangkan 

sebuah platfrom yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perolehan keuntungan  

sebagaimana diambil agar menjadi bahan pertimbangan  dalam CSF berikut ini: 

1. Faktor uang: positive cash flow , pertumbuhan pendapatan dan provit 

margins. 

2. Mendapatkan pelanggan baru atau distributor baru – rencana kedepan. 

3. Kepuasan pelanggan – bagaimana membuat pelanggan bahagia. 

4. Kualitas -  sebaik apakah produk dan layanan yang telah diberikan? 

5. Pengembangan produk dan layanan – hal baru apa yang dapat meningkatkan 

bisnis dengan pelanggan yang ada dan untuk mendapatkan pelanggan yang 

baru? 

6. Modal intellectual – meningkatkan pengetahuan dapat mendatangkan 

keuntungan. 

7. Strategi hubungan – sumber daya baru dari bisnis, produk dan pendapatan 

sampingan. 

8. Employe attraction and retention. 
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9. Sustainabillity – kemampuan seseorang untuk menjaga apa yang sedang 

berjalan. 

 

CSF bukanlah KPI. CSFadalah sebuah elemen yang sangat penting untuk 

kesuksesan dalam strategi. KPI adalaha alat ukur yang menyatakan kuantitas 

tujuan  dan kemampuan untuk mengukur performa strategi. 

Contohnya: 

KPI = jumlah dari pelanggan baru 

CSF = pemasangan call center  untuk memenuhi penawaran yang ada 

CSF dapat terbentuk pada beberapa level, yang mempresentasikan area 

kunci dimana segala sesuatu harus dijalankan dengan baik agar bisnis dapat 

berkembang. 

Keunggulan dan kelemahan dari CSF dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Fokus utama CSF adalah kontrol manajemen, sehingga cenderung untuk 

terfokus pada internal organisasi dan analitical dibanding kreatif 

2. CSF tidak memperhatikan nilai tambahan yang didapat dari yang ada. 

Analisis CSF akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi, tetapi nilai yang dapat diturunkan dari sistem tersebut tidak 

tersentuh 

3. CSF harus berhubungan langsung dengan tujuan yang ingin dicapai, 

sehingga pengalaman pihak manajemen untuk menghasilkan CSF yang 

komprehensif sanagat penting 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Beberapa contoh penelitian terdahulu yang sejalan dengan permasalahan 

yang diangkat yang dapat dijadikan  sebagai bahan dalam membuat tugas akhir ini 

adalahsebagai berikut : 

1 Analisa CSF, SWOT, dan TOWS yang dilakukan pada PT.Intan Parawira 

Klaten (Retnowati, Nurcahyani Dewi dalam jurnal Buana Informatika, 

2011) 
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Tabel 2.1: Hasil analisa SWOT PT.Intan Pariwara Klaten 

Strength Weakness Opportunities Threaths 

Produknya dari 

tingkat TK 

hingga SMA. 

Produknya 

sudah 

memenuhi 

standar nasional. 

Pembukuan 

penulisnya 

berskala 

nasional. 

Sudah 

mempunyai 

Brand Image  

dimasyarakat. 

Laporan royalti 

kepenulis selalu 

tepat waktu. 

Pengiriman distribusi 

buku sering telat. 

SDM pemasaran 

tingkatpendidikannya 

hanya SMA. 

Jumlah tenaga 

pemasaran masih 

sedikit. 

Product Knowledge 

tenaga pemasaran 

masih kurang. 

Produk-produk 

perusahaan masih 

dicari oleh 

masyarakat. 

Tidak adanya 

regulasi untuk 

TK. 

Terbukanya 

kesempatan 

penjualan buku 

untuk kelompok 

PAUD. 

Semakin banyak 

bermunculan 

penerbit baru. 

Banyaknya 

penerbit yang 

sudah ada 

sebelumnya. 

Pembeli 

mempunyai 

kekuatan tawar 

yang cukup 

tinggi. 

 

Tabel 2.2: Hasil urutan prioritas CSF 

Urutan 

Prioritas 

Critical Succes Factor Weight Rate Total 

1 Adanya web interactif dapat menjai suatu 

strategi pengembangan pemasaran 

5 3 15 

2 Penggunaan teknologi informasi dapat 

membantu manajemen perusahaan 

4 3 12 

3 Riset keinginan konsumen dirasa perlu 

untuk meningkatkan profit perusahaan 

4 3 12 
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Didapatkan sebuah kesimpulan, pada analisis CSF didapatkan hasil bahwa 

dengan adanya web interaktif dapat menjadi suatu strategi pengembangan 

pemasaran, penggunaan teknologi informasi dapat membantu manajemen 

perusahaan dan riset keinginan konsumen yang dirasa perlu untuk meningkatkan 

profit perusahaan. Ancaman yang dihadapi oleh perusahaan  digambarkan oleh 

analisa SWOT, antara lain : semakin banyaknya bermunculan penerbit baru, 

banyaknya penerbit yang sudah ada sebelumnya, dan pembeli mempunya 

kekuatan tawar yang cukup tinggi. Strategi yang dapat diambil oleh perusahan 

tersebut digambarkan oleh analisis TOWS. 

 

2 Strategi pemasaran guna meningkatkan volume penjualan dengan 

pendekatan Mtechnology Atlas Project Method (Freitas, Joao Mario dkk 

dalam Jurnal Rekavasi, 2013). 

Hasil dari analisis dan perhitungan data-datayang ada dengan menggunakan 

metode metrix SWOT dan Technology Atlas Project Method maka dapat 

disimpulkan: 

a. Dari hasil pengolahan data dan matrix EFI dan EFE, didapat nilai EFI 

sebesarv 3 dan EFE 2,95. Dalam matrix IE didapat posisi perusahaan berada 

dalam sel 2 strategi yang umum dipakai adalah dengan melakukan penetrasi 

pasar dan pengembangan produk, strategi yang termasuk dalam strategi 

intensif. 

b. Peningkatan kualitas layanan dengan cara memberikan layanan pesan antar 

kepada konsumen, menjaga kualitas produk, menerima dan mengevaluasi 

saran dari konsumen. 

c. Menjaga kepercayaan konsumen dalam artinya mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan pelayanan yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

d. Memberikan potongan harga jika ada konsumen yang membeli dalam 

jumlah banyak. Besarnya potongan yang digunakan tergantung pada jenis 

gula yang dibeli oleh konsumen. 
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Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perhitungan serta analisis dan 

pembahasan yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan, peningkatan kualitas 

layanan dengan cara memberikan layanan pesan antar kepada konsumen, menjaga 

kualitas produk, memaksimalkan kualitas penampilan produk, menerima dan  

mengevaluasi saran dari konsumen. Menjaga kepercayaan konsumen dalam artian 

mempertahankan atau meningkatkan pelayanan yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Memberikan potongan harga jika da konsumen yang membeli barang 

dalam jumlah banyak. Besarnya potongan tergantung dari jenis gula yang dibeli 

oleh konsumen. 

 

3 Penentuan CSF pada website internet bangking yang ditinjau dari segi aspek 

kebutuhan pengguna sebagai nasabah individual dengan studi kasus BCA, 

Mandiri dan BNI (Ferdiansyah, Irvan dan Putu Wuri Handayani dalan 

Journal of Information Systems, 2011). 

Tabel 2.3: Hasil dari faktor kesuksesan layanan-layanan internet bangking  

No  Jenis Layanan Layanan – Layanan 

1 Informasi 

rekening 

Informasi Saldo 

Mutasi Rekening 

Deposit  

Status Transaksi 

Histori Transaksi 

Daftar Rekening 

2 Transfer Dana Transfer antar rekening 

Bank sama 

Transfer antar Bank 

Domestik kliring 

Domestik RTGS 

Daftar rekening tujuan 

Daftar transaksi 

Terjadwal 
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Lanjutan Tabel 2.3 : Hasil dari faktor kesuksesan layanan-layanan internet bangking 

3 Pembayaran dan 

Pembelian 

Kertu kredit 

Telepon  

Seluler 

Angsuran/pinjaman/persoanal loan 

Pajak 

Listrik/PLN 

Air/PAM 

Biaya pendidikan 

Tiket penerbangan 

Kereta api 

Tour & Travel 

ZIS & Kurban 

TV berlangganan 

Multi payment 

Auto debit 

Voucer prabayar 

Saham 

Tiket 

4 Informasi dan 

operasi 

pinjaman kredit 

Informasi saldo kredit 

Informasi transaksi kredit 

Informasi tagihan kartu kredit 

Informasi pinjaman 

Histori pembayaran pinjaman 

Pembayaran kartu kredit 

Pembayaran angsuran / pinjaman / personal loan 

Simulasi kredit 

Pengajuan kredit 
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Lanjutan Tabel 2.3: Hasil dari faktor kesuksesan layanan-layanan internet bangking 

5 Download 

informasi 

rekening 

Informasi saldo 

Mutasi rekening 

Download receipt transaksi 

6 Fitur customer 

service 

Call center 

Kotak pesan / email 

7 personalisasi Transaksi favorit 

Saham 

Bahasa 

Administrasi 

8 Produk lain Informasi produk 

Investasi 

Informasi kurs 

Informasi suku bunga 

Penempatan deposito berjangka 

Status cek 

Layanan notifikasi SMS 

No. Kupon gebyar tahapan BCA 

Pin rejeki BNI taplus 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : faktor kesuksesan layanan – layanan 

internet bangking meiputi dimensi – dimensi layanan perbankan yaitu informasi 

rekening, transfer dana, pembayaran dan pembelian, informasi dan operasi 

pinjaman dan kredit, download informasi rekening, fitur customer service, 

personalisasi, serta produk lain. Sedangkan faktor desain antar muka website 

internet bangking meliputi dimensi – dimensi butiran desain yaitu, membuat 

pengguna merasa aman, navigasi mudah, visibiitas status sistem, feedback mudah 

dipahami, kemudahan mengontrol aktifitas, konsistensi dan standarisasi, 

pencegahan dan penanganan eror, memudahkan mengenal dibandingkan 

mengingat,fleksibilitas, efisiensi, serta kontrol dari penggunaan, estetika dan 

desain minimalis, bantuan dan dokumentasi. Berdasarkan evaluasi website 



31 
 

internet banking, implementasi dimensi – dimensi critical succes factors 

kelengkapan layanan – layanan internet banking dan desain antar muka website 

telah dengan baik diimplementasikan pada masing – masing website studi kasus 

BCA, Bank Mandiri, BNI. Jenis nasabah, baik dipandang dari segi pendidikan, 

profesi, maupun pengalaman sebagai pengguna layanan internet banking, 

memiliki karakteristik tersendiri dalam melakukan transaksi perbankan. Dengan 

demikian analisis data survey responden perlu mempertimbangkan karakterisik – 

karakteristik tersebut dalam mengambil konklusi penelitian. 

 

4 Perencanaan strategis sistem informasi pada perusahaan jasa ekspedisi PT.X 

(Tantra, Danny dkk, 2015). 

Tabel 2.4: Hasil dari TOWS matriks 

Strategi S – O Strategi S – T 

S1,S2,S6 – O2,O4,O8 

Jenis pelayanan perusahaan disesuaikan dengan 

kebutuhan costumer. Misalnya saat costumer 

membutuhkan pengiriman dalam waktu yang 

cepat, maka perusahaan menawarkan jenis 

pengiriman menggunakan pesawat. Ketika 

costumer membutuhkan pengiriman dalam harga 

yang murah tetapi tidak mengharuskan sampai 

dalam waktu yang cepat, maka perusahaan dapat 

menawarkan pengiriman menggunakan container 

yang di angkat kereta api. 

S3 – O1,O2,O6 

Meningkatkan kecepatan pengiriman hingga 

mendekati pengiriman via pesawat yaitu 1 X 24 

jam pengiriman, maksimal 2 X 24 jam 

pengiriman, namun dengan harga yang lebih 

murah dari jasa ekspedisi pengiriman 

menggunakan pesawat 

S5 – O1,O5,O6,O8 

Pengembangan teknologi modern dalam proses 

bisnis perusahaan untuk memudahkan kegiatan 

bisnis perusahaan dan meningkatkan layanan 

kualitas bagi customer. Dengan demikian 

perusahaan dapat meningkatkan nilai jual dan 

juga dapat bersaing dengan perusahaan yang telah 

menerapkan teknologi modern 

S1,S6 – O8,O9 

Mengembangkan bentuk usaha menjadi penyedia 

S1 – T2, T3 

Perusahaan dapat menambah 

jumlah unit gerbong, mobil 

dan truck yang disewa, 

namun tetap disesuaikan 

dengan kemampuan, 

keadaan, dan kebutuhan 

perusahaan. 

S4,S5 – T1 

Meminimalisasi kerugian 

akibat biaya ganti rugi 

kerusakan atau kehilangan 

barang milik customer, 

dengan cara meningkatkan 

keamanan barang milik 

customer menggunakan 

bantuan teknologi serta pada 

awal pembuatan resi 

dilakukan pendataan value 

barang, bila value barang 

cukup tinggi pihak 

perusahaan dapat 

memperlakukan barang 

tersebut dengan lebih hati 

hati atau khusus. 

S3 – T6 

Meningkatkan kecepatan 

proses pengiriman 
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jasa penitipan barang kiriman perusahaan lain 

yang tidak dapat menyewa gerbong atas nama 

perusahaan nya sendiri, namun dengan biaya tarif 

yang ditingkatkan untuk kepentingan PT.X dapat 

menyewa gerbong atas nama perusahaan sendiri, 

serta mengingat banyaknya jumlah perusahaan 

baru yang belum dapat menyewa gerbong bagi 

perusahaannya sendiri. 

perusahaan hingga mendekati 

kecepatan proses pengiriman 

menggunakan pesawat, 

sehingga custoemr dapat 

memperoleh jasa pengiriman 

ekspedisi dengan kecepatan 

mendekati pengiriman 

menggunakan pesawat 

dengan harga yang lebih 

murah. 

S5 – T5,T7 

Penerapan teknologi modern 

yang berguna bagi 

perusahaan dalam proses 

bisnis perusahaan agar dapat 

menjadi perusahaan yang 

paling maju bdibidangnya 

dan juga dapat menciptakan 

inovasi baru dengan 

menggunakan bantuan 

teknologi modern yang ada. 

S6 – T6 

Mengembangkan bentuk jasa 

pengiriman perusahaan ke 

bentuk lain, tidak hanya 

menggunakan  kereta api. 

Mempertimbangkan jasa 

ekspedisi pengiriman 

menggunakan pesawat 

sebagai tambahan layanan 

pengiriman cepat bagi 

customer dengan biaya tarif 

yang berbeda dari 

pengiriman menggunakan 

kereta api 

Strategi W – O Strategi W – T 

W1 – O1,O2 

Memperbaiki struktur organisasi dalam 

perusahaan dengan  menetapkan pembagian kerja 

divisi secara jelas dan terstruktur, serta 

menambahkan divisi baru khusus sebagai layanan 

informasi bagi customer yang hendak melakukan 

komplain, pengecekan status resi, dan juga harga 
tarif pengiriman. 

W2 – O1,O5,O8 

Mengembangkan bentuk pemasaran perusahaan 

W6 –T4 

Penerapan pengaturan rute 

pengiriman berdasarkan 

prioritas pengiriman barang, 

alam t tujuan pengiriman, 

jumlah barang dan besar 

kemasan barang. Dengan 
demikian proses pengiriman 

menjadi lebih cepat dan 

teratur 



33 
 

dalam skala yang lebih luas, menggunakan 

bantuan teknologi, dan mengikuti selera pasar 

masa kini. 

W3,W4 – O5 

Memperbaiki sistem komunikasi dan tukar 

menukar informasi antar divisi dalam perusahaan 

dengan bantuan teknologi modern. 

W5 – O1,O2,O6 

Menekan harga tarif seminimal mungkin agar 

tidak terlalu berbeda dengan harga pasaran serta 

memberikan layanan yang tidak diberikan oleh 

perusahaan lain kepada customer sehingga 

perusahaan memiliki nilai yang lebih bila 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Misalnya 

seperti mempercepat layanan pengiriman hingga 

menjadi perusahaan dengan proses pengiriman 

tercepat, serta adanya tambahan layanan bagi 

customer perusahaan berupa divisi khusus 

informasi yang melayani komplain, pengecekan 

status resi, pengecekan harga tarif pengiriman, 

serta layanan pengiriman barang dalam jummlah 

kecil atau satuan. 

W6,W7,W8 – O3,O4,O6,O7 

Meningkatkan kecepatan , kemanan dan kualitas 

proses pengiriman dapat dilakukan dengan 

penerapan sistem yang baik dan teratur dalam 

gudang perusahaan. Sistem yang baik tersebut 

meliputi penerapan forecasting terhadap jumlah 

customer untuk setiap harinya sehingga dapat 

memperkecil kerugian saat menyewa gerbong, 

mobil atau truck. Selain itu perusahaan dapat 

menerapkan sistem pengaturan barang 

berdasarkan klasifikasi prioritas, lokasi 

pengiriman, berat, serta bentuk kemasan, dengan 

demikian perusahaan dapat meminimalisasi 

kerusakan kemasan barang. Dari klasifikasi 

tersebut dapat digunakan untuk mempermudah 

pengaturan rute pengiriman perusahaan. Dengan 

demikian kecepatan, keamanan, dan kualitas 

proses pengiriman perusahaan dapat semakin 

ditingkatkan. 

W7,W8 – O5,O6,O8 

Meningkatkan keamanan barang milik customer 
pada gudang perusahaan dengan menggunakan 

bantuan teknologi modern 

W9 – O9 

W9 – T8 

Tetap menerapkan cara 

sharing gerbong dengan 

perusahaan Cco-partner 

karena cara ini sangat 

menguntungkan bagi kedua 

belah pihak, selain biaya 

sewa yang lebih kecil, 

perusahaan tidak perlu terlalu 

berfokus kepada kebutuhan 

untuk memenuhi kuota 

setengah dari kapasitas 

gerbong kereta api tersebut. 
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Menerapkan sharing gerbong kereta api dengan 

perusahaan lain untuk meminimalisasi kerugian 

yang terjadi akibat jumlah barang kiriman 

customer tidak mencapai kapasitas gerbong yaitu 

20 ton untuk setiap harinya. 

W10 – O5 

Pemanfaatan teknologi untuk melakukan 

perhitungan pemanfaatan bensin pada mobil 

pengiriman. Dengan demikian biaya pengeluaran 

perusahaan untuk bensin menjadi lebih efektif. 

 
Tabel 2.5 : Hasil dari BSC – strategy 

Strategy  

Pengurangan kerugian akibat biaya ganti rugi kerusakan serta kehilangan barang 

milik customer. 

Meminimalisasi biaya operasional dengan semakin meningkatkan penggunaan 

sistem sharing gerbong pada perusahaan. 

Peningkatan kecepatan proses pengiriman hingga mendekati kecepatan proses 

pengiriman via pesawat. 

Penambahan jumlah unit gerbong kereta api, mobil, dan truck perusahaan. 

Memperbaiki struktur organisasi perusahaan. 

Menmbahkan divisi khusus informasi untuk melayani kebutuhan informasi 

customer. 

Mengembangkan skala pemasaran perusahaan agar menjadi lebih luas. 

Memperbaiki sistem komunikasi dan pertukaran informasi antar divisi dalam 

perusahaan. 

Meningkatkan daya saing perusahaan dengan menekan harga seminimal mungkin 

dan juga memberikan layanan yang elbih dari pada perusahaan lain. 

Meningkatkan sistem keamanan, pengaturan, serta pendataan barang pada gudang 

perusahaan. 

Penerapan sistem pengecekan isi barang kiriman serta perhitungan value barang 

kiriman agar dapat menentukan perlakuan terhadap barang untuk meminimalisasi 

kerugian perusahaan. 

Peningkatan efisiensi proses dalam kegiatan bisnis perusahaan menggunakan 

bantuan teknologi. 

Pengembangan bentuk usaha ke bentuk baru, yaitu sebagai penyedia jasa 

penitipan pengiriman barang bagi perusahaan lain yang tidak memiliki gerbong. 

Pengembangan bentuk pengiriman perusahaan tidak hanya menggunakan kereta 

api, melainkan juga menggunakan pesawat sebagai layanan pengiriman cepat 

perusahaan. 

Penerapan sistem pengaturan rute berdasarkan prioritas, alamat tujuan, jumlah 

barang, serta ukuran barang. 

Penerapan sistem forecasting terhadap jumlah customer yang melakukan 

pengiriman barang untuk setiap harinya. 

Penerapan customer relationship management (CRM) menggunakan bantuan 

teknologi. 
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Tabel 2.6: Hasil dari BSC – Financial 

Financial  

Pengurangan kerugian akibat biaya ganti rugi kerusakan serta kehilangan barang 

milik customer. 

Meminimalisasi biaya operasional dengan semakin meningkatkan penggunaan 

sistem sharing gerbong pada perusahaan. 
 

Tabel 2.7: Hasil dari BSC – Internal 

Internal  

Peningkatan kecepatan proses pengiriman hingga mendekati kecepatan proses 

pengiriman via pesawat. 

Penambahan jumlah unit gerbong kereta api, mobil dan truck perusahaan. 

Memperbaiki sistem komunikasi dan pertukaran informasi antar divisi dalam 

perusahaan. 

Meningkatkan daya saing perusahaan dengan menekan harga seminimal mungkin 

dan juga memberikan layanan yang lebih dari pada perusahaan lain. 

Meningkatkan sistem keamanan, pengaturan serta pendataan barang pada gudang 

perusahaan 

 
Tabel 2.8: Hasil dari BSC – Innovation 

Innovaton  

Penerapan sistem pengecekan isi barang kiriman serta perhitungan value barang 

kiriman agar dapat menentukan perlakuan terhadap barang untuk meminimalisasi 

kerugian perusahaan. 

Peningkatan efisiensi proses dalam kegiatan bisnis perusahaan menggunakan 

bantuan teknologi 

Pengembangan bentuk usaha ke bentuk baru, yaitu sebagai penyedia jasa 

penitipan pengiriman barang bagi perusahaan lain yang tidak memiliki gerbong. 

Pengembangan bentuk pengiriman perusahaan tidak hanya menggunakan kereta 

api, melainkan juga menggunakan pesawat sebagai layanan pengiriman cepat 

perusahaan. 

Penerapan sistem pengaturan rute berdasarkan prioritas, alamat tujuan, jumlah 

barang, serta ukuran barang. 

Penerapan sistem forecasting terhadap jumlah customer yang melakukan 

pengiriman barang untuk setiap harinya. 

 
Tabel 2.9: Hasil dari BSC – Customer 

Cutomer  

Penerapan CRM menggunakan bantuan teknologi 

 


