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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemasaran

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memerlukan barang dan jasa

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik itu kebutuhan akan papan,

sandang, pangan, ataupun kebutuhan jasa lainnya. Sebagai makhluk yang bersifat

human society, tentunya kehidupan manusia yang satu dengan yang lain serta

alam sekitarnya tempat manusia itu tinggal. Sifat inilah yang kemudian

memunculkan adanya konsep pemasaran. Dengan melihat antara kebutuhan,

keinginan dan permintaan manusia yang beraneka ragam, maka munculah

beberapa orang yang berfikir cerdas dan kreatif untuk merintis suatu karya yang

bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan, keinginan maupun permintaan

manusia satu dan lainnya. Ketiga faktor tersebut itulah yang memunculkan adanya

kegiatan transaksi dalam pasar yang merupakan salah satu kegiatan dari

pemasaran.

Pemasaran disini diartikan sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga,

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan

kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Pemasaran

dalam arti tersebut mempunyai cakupan makna yang sangat luas dibanding

dengan penjualan. Pemasaran bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan

konsumen yang perlu dipuaskan, menetukan harga produk yang sesuai,

menentukan produk yang hendak diproduksi, menetukan cara promosi dan

penyaluran produk yang telah dihasilkan (Choirunnisak, 2012).

2.2 Lingkungan yang Mempengaruhi Pemasaran

Lingkungan pemasaran perusahaan terdiri dari pelaku-pelaku dan

kekuatan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mengembangkan

dan mempertahankan transaksi-transaksi dan hubungan yang menguntungkan
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dengan pelanggan sasarannya. Berdasarkan definisi tersebut kegiatan perusahaan

akan dipengaruhi pihak secara langsung atau tidak langsung yang berasal dari

dalam maupun luar perusahaan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan

pemasaran ada dua, yaitu:

a. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah suatu pengaruh lingkungan yang

bersumber dari dalam perusahaan yang secara langsung akan berpengaruh pada

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor yang harus dianalisis:

1. Aspek marketing mix (product, price, place, promotion)

2. Share of market.

3. Aspek reputasi dan kualitas produk.

4. Keunggulan teknologi.

5. Aspek sumber dan status keuangan.

6. Aspek kapasitas dan proses produksi.

7. Aspek lokasi pabrik.

8. Aspek jumlah dan kualitas tenaga kerja, khususnya kualitas SDM

pemasaran.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal adalah suatu pengaruh lingkungan yang berasal

dari luar perusahaan baik yang sangat dekat dengan perusahaan maupun yang

agak jauh, dan secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi kegiatan

perusahaan secara keseluruhan. Lingkungan yang mempunyai pengaruh dekat

dengan perusahaan atau disebut juga dengan lingkungan mikro terdiri dari

lingkungan persaingan, lingkungan pasar/konsumen, lingkungan pemasok dan

lingkungan penyalur. Sedangkan lingkungan yang mempunyai pengaruh jauh

adalah lingkungan yang terdiri dari kekuatan fundamental berskala besar yang

membentuk peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Contohnya adalah

keadaan ekonomi, politik, hukum, teknologi, demografi, pemerintah sosial dan

budaya (Choirunnisak, 2012).
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2.3 Pengertian Strategi

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntut keputusan manajemen

puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak untuk merealisasikannya.

Disamping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan organisasi dalam jangka

panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah

berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai fungsi multifungsional atau

multidimensional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-

faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.

Strategi adalah rencana berskala besar dengan orientasi ke masa depan

untuk berinteraksi dengan kondisi persaingan demi mencapai tujuan perusahaan.

Strategi mencerminkan pengetahuan perusahaan mengenai bagaimana, kapan dan

dimana perusahaan akan bersaing, dengan siapa sebaiknya bersaing dan untuk

tujuan apa perusahaan harus bersaing (Yoga, 2010).

2.4 Konsep Strategi

Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain

yang berkaitan, sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun. Konsep

konsep tersebut adalah sebagai berikut :

a. Distinctive competence yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan

agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan pesaingnya.

b. Competitive advantage yaitu kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh

perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan para pesaingnya

(Eni, 2011).

2.5 Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk

manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari

kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan

misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan

strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Perumusan strategi mencakup

kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan
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ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal

organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah

strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi tertentu untuk digunakan.

Isu-isu perumusan strategi mencakup keputusan mengenai bisnis baru yang akan

dimasuki, bisnis yang akan ditinggalkan, pengalokasian sumber daya, perluasan

operasi atau diversifikasi, keputusan untuk memasuki pasar internasional, merger

atau membentuk usaha patungan, dan cara untuk menghindari pengambilalihan

oleh pesaing bisnis (Eni, 2011).

2.6 Posisi-posisi Strategis di Dalam Pasar

2.6.1 Strategi Pemimpin Pasar (Market Leader)

Perusahaan yang selalu ingin menjadi nomor satu, tentu akan mengambil

tindakan dan sikap untuk selalu mempertahankan kedudukannya. Karakteristik

dari Market Leader ini diantaranya adalah : (Indriana,1999)

a. Memiliki pangsa pasar terbesar dalam pasar produk.

b. Lebih unggul dari perusahaan lain dalam hal perubahan harga,

pengenalan produk baru, cakupan distribusi dan intensitas promosi.

c. Menjadi titik pusat orientasi para pesaing

Strategi yang bisa digunakan pada Market Leader antara lain:

a. Mengembangkan pangsa pasar dengan cara mencari pemakai baru

b. Memperkenalkan kegunaan baru dari suatu produk

c. Meyakinkan pada konsumen agar lebih banyak menggunakan produk

d. Mempertahankan pangsa pasar

e. Memperluas pangsa pasar

2.6.2 Strategi Penantang Besar

Strategi ini dilakukan oleh perusahaan yang secara konstan mencoba

memperbesar pangsa pasar mereka, karakteristik dari Market Challanger

diantaranya adalah : (Indriana,1999)

a. Merupakan perusahaan besar menduduki urutan runner-up.
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b. Selalu berupaya menemkan kelemahan pihak market leader dan

pesaing-pesaingnya dalam suatu usaha yang gencar merebut pangsa

pasar.

c. Memusatkan upaya pada tindakan mengambil alih perusahaan-

perusahaan yang lemah.

Strategi yang bisa digunakan pada Market Challanger antara lain:

a. Mengambil alih perusahaan kecil

b. Menandingi produk pesaing dengan menambah model dan

menurunkan harga

c. Melirik segmen pasar yang terabaikan atau kurang diperhatikan

d. Menarik pelanggan yang mengutamakan aspek kualitas untuk beralih

ke perusahaan lain

2.6.3 Strategi Pengikut Pasar (Market Follower)

Melalui strategi ini, mencerminkan perusahaan yang hanya puas dengan

penyesuaian diri terhadap kondisi pasar. Karakteristik Market Follower

diantaranya adalah: (Indriana,1999)

a. Selalu mencoba menonjolkan cirri khasnya kepada pasar sasaran,

seperti: lokasi, pelayanan, keunggulan produk dan sebagainya.

b Meniru produk - produk yang dihasilkan oleh market leader maupun

market challenger

c. Akan memperoleh laba tinggi karena tidak menanggung beban

pengeluaran inovasi baru

Strategi yang bisa digunakan pada Market Follower antara lain:

a. Produk yang ditiru sudah di improvisasi dan memilih menjual di pasar

yang berbeda untuk menghindari konfrontasi langsung dengan

pemimpin pasar

b. Perusahaan mengkhususkan diri untuk melayani sebagian pasar yang

diabaikan perusahaan besar.
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Posisi-posisi strategis diatas akan banyak membantu dalam pengambilan

keputusan bisnis, yang pada giliran nya kemudian akan membentuk perilaku

perusahaan di dalam industri.

2.7 Alternatif Strategi

Untuk merumuskan alternatif strategi yang dapat dikembangkan,

digunakan analisis Matriks SWOT. Matriks SWOT adalah alat yang dipakai untuk

menyusun faktor-faktor strategis industri. Matriks SWOT menggambarkan

bagaimana peluang dan ancaman dari faktor eksternal dapat dipadukan dengan

kekuatan dan kelemahan dari faktor internal sehingga dihasilkan rumusan strategi

pengembangan industri. Rumusan strategi ini akan menghasilkan empat alternatif

strategi yaitu strategi SO (Strength-Opportunity), strategi WO (Weakness-

Opportunity), strategi ST (Strength-Threat) dan strategi WT (Weakness-Threat)

(Hanna, 2010).

2.8 Segmentasi Pasar

Segmen pasar terdiri dari kelompok pelanggan yang memiliki seperangkat

keinginan yang sama. Segmentasi dapat diartikan sebagai pengelompokan,

pembagian, pemisahan pasar ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dengan

kebutuhan yang sama. Dasar-dasar di dalam melakukan segmentasi pasar antara

lain : (Hanna, 2010)

a. Segmentasi Geografis

Secara harafiah, geo adalah bumi, daerah atau wilayah. Sedangkan

yang dimaksud dengan segmentasi geografis merupakan kegiatan membagi bagi

pasar ke dalam unit-unit geografis seperti wilayah, kota, provinsi, desa, negara

dan sebagainya. Perusahaan dapat memusatkan untuk beroperasi dalam satu

wilayah geografi maupun ke dalam seluruh wilayah dengan tetap memusatkan

perhatiannya pada segmen lokal dalam memenuhi kebutuhan wilayah tersebut.
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b. Segmentasi Demografis

Menurut pengertiannya demografi adalah wilayah atau daerah,

sedangkan segmentasi geografis adalah kegiatan membagi-bagi pasar ke dalam

unit-unit demografis seperti usia, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan, ras,

agama, kewarganegaraan, dan sebagainya. Kebanyakan perusahaan melakukan

segmentasi pasar berdasarkan variable demografis.

c. Segmentasi Psikografis

Segmentasi psikografis merupakan kegiatan membagi-bagi pasar ke

dalam unit-unit psikografis konsumen seperti gaya hidup, kepribadian, dan kelas

sosial. Orang-orang dalam kelopok demografi yang sama dapat menunjukkan

bentuk psikografis yang sangat berbeda, dikarenakan psikografis erat kaitannya

dengan persepsi diri seseorang.

2.9 Tahapan Memilih Segmentasi Pasar

Di dalam pemasaran terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam

memilih strategi segmentasi pasar, yaitu : (Hanna, 2010)

a. Mass Marketing (Pemasaran Massal)

Produsen akan memproduksi, mendistribusikan, serta mempromosikan

satu jenis produknya secara masal kepada semua konsumen.

b. Product Differentiated Marketing (Pemasaran Produk yang

Terdiferensiasi)

Dalam pemasaran ini perusahaan akan memproduksi dua produk atau

lebih yang memperlihatkan perbedaan bentuk, gaya, kualitas dan

ukuran.

c. Target Marketing (Pemasaran Sasaran)

Perusahaan akan membedakan segmen segmen pasar, memilih satu

atau lebih dari segmensegmen tersebut kemudian mengembangkan

produk-produk dan bauran pemasaran yang disesuaikan dengan

masing-masing segmen.
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2.10 Targeting (Penentuan Posisi Pasar)

Target adalah sasaran atau tujuan, sedangkan yang dimaksud dengan

targeting adalah suatu kegiatan menentukan segmen pasar mana yang akan dituju

oleh perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan target pasar antara

lain : (Hanna, 2010)

a. Sumber-sumber yang dimiliki perusahaan,

b. Homogenitas produk,

c. Tahap Product Life Cycle (PLC),

d. Homogenitas pasar,

e. Strategi pemasaran pesaing.

Perusahaan juga dapat memilih beberapa strategi peliputan pasar antara lain:

1. Undifferentiated targeting strategy, strategi ini menganggap suatu

pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa,

sehingga hanya ada satu bauran pemasaran yang digunakan untuk

melayani semua pasar. Perusahaan mengandalkan produksi,

distribusi, dan periklanan massa guna menciptakan citra superior di

mata sebagian besar konsumen.

2. Differentiated targeting strategy, perusahaan menghasilkan beberapa

produk yang memiliki karakteritik yang berbeda. Konsumen

membutuhkan variasi dan perubahan sehingga perusahaan berusaha

untuk menawarkan berbagai macam produk yang bisa memenuhi

variasi kebutuhan tersebut.

3. Concentrated targeting strategy, perusahaan lebih memfokuskan

menawarkan beberapa produk pada satu segmen yang dianggap paling

potensial.

4. Custom targeting strategy, lebih mengarah kepada pendekatan terhadap

konsumen secara individual.

2.11 Positioning (Strategi Memasuki Pasar)

Positioning merupakan kegiatan mengembangkan bauran pemasaran

secara spesifik untuk mempengaruhi keseluruhan persepsi pelanggan-pelanggan

potensial terhadap merk, lini produk, atau organisasi secara umum. Fokus utama
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positioning adalah persepsi pelanggan terhadap produk yang dihasilkan dan bukan

hanya sekedar produk fisik. Keberhasilan positioning sangat ditentukan oleh

kemampuan sebuah perusahaan untuk mendeferensiasikan atau memberikan nilai

superior kepada pelanggan. Langkah langkah yang harus ditempuh oleh

perusahaan dalam melakukan positioning antara lain : (Hanna, 2010)

a. Menentukan pasar yang relevan,

b. Menganalisa para pesaing,

c. Merencanakan positioning perusahaan yang paling tepat.

Ada beberapa positioning yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Positioning berdasarkan perbedaan produk. Pendekatan ini dapat

dilakukan jika produk suatu perusahaan mempunyai kekuatan yang

lebih dibandingkan dengan pesaing dan konsumen harus merasakan

benar adanya perbedaan dan manfaatnya.

2. Positioning berdasarkan atribut produk atau keuntungan dari produk

tersebut. Pendekatan ini berusaha mengidentifikasikan atribut apa yang

dimiliki suatu produk dan manfaat yang dirasakan oleh kosumen atas

produk tersebut.

3. Positioning berdasarkan pengguna produk. Pendekatan ini hamper sama

dengan targeting dimana lebih menekankan pada siapa pengguna

produk.

4. Positioning berdasarkan pemakaian produk. Pendekatan ini digunakan

dengan membedakan pada saat apa produk tersebut dikonsumsi.

5. Positioning berdasarkan pesaing. Pendekatan ini digunakan dengan

membandingkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh pesaing

sehingga konsumen dapat memilih produk mana yang lebih baik.

6. Positioning berdasarkan kategori produk. Pendekatan ini digunakan

untuk bersaing secara langsung dalam kategori produk, terutama

ditujukan untuk pemecahan masalah yang sering dihadapi oleh

pelanggan.

7. Positioning berdasarkan asosiasi. Pendekatan ini mengasosiasikan

produk yang dihasilkan dengan asosiasi yang dimiliki oleh produk lain.
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Harapannya adalah sebagian asosiasi tersebut dapat memberikan kesan

positif terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

8. Positioning berdasarkan masalah. Pendekatan ini digunakan untuk

menunjukkan kepada konsumen bahwa produk yang ditawarkan

memiliki positioning untuk dapat memecahkan masalah.

2.12 Analisis SWOT Terhadap Organisasi Bisnis

Analisis SWOT adalah sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis

Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats yang terlibat dalam suatu

perusahaan atau dalam bisnis usaha untuk menciptakan suatu perencanaan

strategis. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey, yang memimpin riset pada

Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan

data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500. SWOT adalah identitas berbagai

faktor secara sistematis untuk merumusakan strategi pelayanan. Analisis ini

berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan

dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Analisis SWOT membandingkan

antara faktor eksternal dan faktor internal. Diagram analisis SWOT (Gaspersz,

2011).

Gambar 2.1 Diagram Analisis SWOT

BERBAGAI PELUANG

II Mendukung Strategi Diversifikasi

BERBAGAI ANCAMAN

I. Mendukung Strategi AgresifIII. Mendukung Strategi Agresif

KEKUATAN INTERNALKELEMAHAN INTERNAL

IV. Mendukung Strategi Defensif
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1. Posisi pada kuadran I : Faktor eksternal dan internal positif, yang berarti

bahwa lingkungan yang dihadapi secara relatif berpeluang lebih besar

dibanding ancamannya, sedangkan kekuatannya relatif lebih unggul

dibanding dengan kelemahannya. Oleh karenanya merupakan situasi yang

sangat menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki

peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung

kebijakan pertumbuhan yang agresif

2. Posisi pada kuadran II : Faktor eksternal positif tetapi faktor internal

negatif, posisi ini menunjukkan bahwa peluang yang dihadapi masih lebih

besar dibanding ancaman yang ada. Sedangkan di posisi internal, kekuatan

atau keunggulan yang dimiliki relatif lebih kecil dibanding kelemahannya.

Sehingga arah kebijakan yang harus dipilih adalah faktor internal negatif,

hal ini berarti bahwa posisi yang dihadapi dalam kondisi lemah. Meskipun

menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan

dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan

kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi

diversifikasi (produk atau jasa)

3. Posisi pada kuadran III : Faktor eksternal dan internal sama-sama negatif,

kondisi ini memberikan arti bahwa perusahaan tidak lagi memiliki

keunggulan bersaing, dan pasar juga tidak lagi menyediakan peluang bisnis.

Yang terlihat hanya kelemahan dan ancaman. Sekalipun demikian, tidak

berarti bahwa perusahaan tidak harus serta merta keluar dari pasar.

Perusahaan masih memiliki kesempatan untuk memilih strategi

mempertahankan hidup (survival strategy). Fokus perusahaan ini adalah

meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat

merebut peluang pasar yang lebih baik.

4. Posisi pada kuadran IV : Ini merupakan situasi yang sangat tidak

menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan

kelemahan internal. Kondisi ini memberikan arti bahwa peluang yang ada

relatif lebih kecil dibanding besarnya ancaman.
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2.13 Analisis Kekuatan dan Kelemahan Terhadap Aspek Internal

Secara umum, analisis kekuatan dan kelemahan dapat dilakukan terhadap

aspek-aspek internal berikut ini (Gaspersz, 2011).

a. Sumber daya keuangan (modal kerja, arus kas, keuntungan, dan lain-

lain)

b. Fasilitas fisik (lokasi, infrastruktur, fasilitas transportasi,dan lain-lain)

c. Kemampuan manajemen dan karyawan

d. Proses produksi (berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian

produksi, manajemen produksi, dan lain-lain)

e. Informasi yang tersedia

f. Dan aspek internal lain yang dapat dikembangkan oleh pihak

manajemen bisnis itu sendiri.

2.14 Analisis Kesempatan dan Ancaman Terhadap Aspek Eksternal

Analisis kesempatan dan ancaman dapat dilakukan terhadap aspek

eksternal berikut ini (Gaspersz, 2011).

a. Sumber pendanaan (kemudahan/kesulitan memperoleh pinjaman,

bunga kredit yang rendah/tinggi, dan lain-lain)

b. Pasar (harga dan variasi produk dan pelayanan yang ditawarkan oleh

pesaing, perkembangan produk substitusi di pasar, pangsa pasar,

kondisi permintaan pasar, dan lain-lain)

c. Sumber pemasok (kuantitas, harga dan kualitas bahan baku)

d. Lingkungan sosial (kondisi sosial penduduk, kecemburuan soail,

ketidaksenangan terhadap bisnis atau produk tertentu).

2.15 Analisis SWOT

Analisis SWOT dilakukan 2 tahap yaitu: analisis eksternal dan analisis

internal. Analisis eksternal bertujuan untuk mempertimbangkan peluang dan

ancaman yang dihadapai perusahaan, sedangkan analisis internal bertujuan untuk

mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi. Hasil SWOT analisis ini

dipakai sebagai basis untuk merekomendasi atau mendefinisi misi, visi, tujuan dan
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nilai dasar organisasi. Disamping itu, hasil SWOT analisis juga dipakai sebagai

basis pemilihan strategi. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats) dilakukan terhadap proses-proses bisnis atau unit bisnis strategik

(Gaspersz, 2011).

a. Strengths (Kekuatan-kekuatan)

Analisis kekuatan-kekuatan biasanya dilakukan terhadap keadaan internal

perusahaan, yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen organisasi,

SDM, proses bisnis internal, karakteristik produk dan pelayanan. Beberapa contoh

yang bisa menjadi kekuatan-kekuatan pada proses bisnis yaitu :

1. Harga produk yang kompetitif dibandingkan produk-produk pesaing

2. Memiliki saluran distribusi pemasaran yang mudah dijangkau

konsumen

3. Mempekerjakan karyawan yang profesional.

b. Weaknesses (Kelemahan-kelemahan)

Analisis kelemahan-kelemahan dari proses bisnis strategik merupakan

kebalikan dari kekuatan internal. Beberapa contoh yang bisa menjadi kelemahan-

kelemahan pada proses bisnis yaitu :

1. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan

2. Biaya produksi yang terus meningkat

3. Keterbatasan dalam modal kerja.

c. Opportunities (Kesempatan-kesempatan)

Analisis kesempatan-kesempatan dari organisasi bisnis biasanya dilakukan

terhadap faktor eksternal yang berkembang diluar bisnis, seperti pasar, pelanggan,

pemasok, masyarakat, dan lain-lain. Beberapa contoh yang bisa menjadi

kesempatan-kesempatan pada proses bisnis yaitu :

1. Pertumbuhan permintaan dari masyarakat yang terus meningkat

2. Produk yang ditawarkan memiliki posisi yang baik dan meraih pangsa

pasar

3. Bahan baku yang selalu tersedia.
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d. Threats (Ancaman-ancaman)

Analisis ancaman-ancaman dari organisasi bisnis biasanya dilakukan

terhadap faktor-faktor eksternal melalui ancaman-ancaman yang mungkin timbul

dari lingkungan bisnis. Beberapa contoh yang bisa menjadi ancaman-ancaman

pada proses bisnis yaitu :

1. Pertukaran nilai tukar valuta asing yang berubah-ubah

2. Masuknya pesaing baru yang menawarkan produk dengan harga lebih

murah

3. Perubahan keinginan pelanggan yang cepat, sedangkan perusahaan

tidak dapat mengantisipasi itu.

Setelah melakukan semua informasi, maka tahap selanjutnya adalah

memanfaatkan semua informasi itu ke dalam model kuantitatif perumusan

strategi. Matrik SWOT adalah alat yang dipakai untuk faktor-faktor strategis

perusahaan. Matrik ini menggambarkan dengan bagaimana peluang dan ancaman

eksternal yang dihadapi diselesaikan dengan kekuatan dan kelemahan. Matrik

SWOT ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategi.

Aternatif-alternatif strategi tersebut adalah: (Amila,2011)

a. Strategi SO (Strength-Opportunity)

Strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk

memanfaatkan peluang melalui kekuatan internalnya. Strategi SO

berusaha dicapai dengan menerapkan strategi ST, WO, dan WT.

Apabila perusahaan mempunyai kelemahan utama pasti perusahaan

akan berusaha menjadikan kelemahan tersebut menjadi kekuatan.

Jika perusahaan menghadapi ancaman utama, perusahaan akan

berusaha menghindari ancaman jika berkonsentrasi pada peluang

yang ada. Stratgi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan,

yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut

peluang sebesar-besar nya.

b. Strategi WO (Weakness-Opportunity)

Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal

perusahaan dengan memanfaatkan peluang eksternal yang ada.
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Salah satu alternatif strategi WO adalah dengan perusahaan

melakukan perekrutan dan pelatihan staf dengan kemampuan dan

kualifikasi yang dibutuhkan.

c. Strategi ST (Strength-Threat)

Strategi ini dilakukan dengan menggunakan kekuatan perusahaan

untuk menghindari ancaman jika keadaan memungkinkan atau

meminimumkan ancaman eksternal yang dihadapi. Ancaman

eksternal ini tidak selalu harus dihadapi sendiri oleh perusahaan

tersebut, bergantung pada masalah ancaman yang dihadapi, seperti

halnya faktor perekonomian, peraturan pemerintah, gejala alam,

dan lain sebagainya.

d. Strategi WT (Weakness-Threat)

Posisi ini sangat menyulitkan perusahaan , akan tetapi tidak

menutup kemungkinan bagi perusahaan untuk mengatasi posisi

yang menyulitkan ini. Perusahaan harus memperkecil kelemahan

atau jika memungkinkan perusahaan akan menghilangkan

kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal yang ada

guna pencapaian tujuan perusahaan.

2.16 Analisis Situasi Eksternal

Peluang dan ancaman eksternal merujuk pada peristiwa dan tren ekonomi,

sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi,

dan persaingan yang dapat menguntungkan atau merugikan suatu organisasi

secara berarti di masa depan. Peluang dan ancaman sebagian besar di luar kendali

suatu organisasi. Perusahaan harus merumuskan strategi untuk memanfaatkan

peluang-peluang eksternal dan untuk menghindari atau mengurangi dampak

ancaman eksternal. Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (peluang

dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam

pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut

membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup (Yoga, 2010)
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Faktor-faktor yang menjadi bagian dari kondisi lingkungan eksternal antara lain:

(Eni,2011)

a. Ancaman dari pendatang baru

Kehadiran para pendatang baru dikatakan sebagai ancaman karena

para pendatang baru tersebut membawa berbagai hal ke dalam industri seperti

kemampuan baru, keinginan merebut pangsa pasar tertentu, teknologi yang

mutakhir, sarana dan prasarana yang lengkap, dan tenaga kerja yang terdidik dan

terlatih.

b. Faktor pemasok

Faktor pemasok secara kategorial dapat dinyatakan bahwa tidak ada

pimpinan perusahaan yang boleh mengabaikan peranan para pemasok sebagai

mitra kerjanya. Seperti diketahui tidak banyak perusahaan yang menguasai sendiri

sumber-sumber suplai bahan mentah dan bahan baku untuk diolah lebih lanjut

dalam proses produksi. Berarti terdapat ketergantungan antara satu perusahaan

yang menghasilkan produk tertentu dengan para pemasoknya.

c. Faktor pembeli

Keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan sesungguhnya

merupakan manifestasi adanya kepercayaan para pengguna produknya, bukan

hanya pada mutu produk yang dihasilkan, akan tetapi juga dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti gaya manajerial yang digunakan oleh pimpinan

perusahaan dalam memperlakukan karyawannya, proses produksi yang ramah

lingkungan, ketaatan pada norma-norma moral dan etika dalam pengelolaan bisnis

(misalnya dalam menghadapi persaingan), kejujuran dalam pemasaran, dan

pengiklanan serta kesediaan perusahaan memberikan imbalan yang adil dan wajar

kepada para karyawannya. Untuk kepentingan itulah perlakuan para pelanggan

dan nasabah sebagai ”raja” tetap relevan untuk diperhatikan dan diterapkan.

d. Faktor produk substitusi

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini membuat semakin

banyak produk yang peranan dan manfaatnya dalam kehidupan manusia dapat

diganti oleh produk substitusi atau pengganti. Kepekaan terhadap hal ini harus

dimiliki para pengambil keputusan strategis dan tidak hanya terpukau pada
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masalah harga dan mutu produk. Tidak adanya atau tipisnya kepekaan tersebut

dapat berakibat pada menurunnya tingkat perolehan keuntungan yang pada

gilirannya mengurangi kemampuan perusahaan untuk mempertahankan

eksistensinya.

e. Faktor persaingan

Persaingan merupakan salah satu kenyataan hidup dalam dunia bisnis.

Faktor-faktor yang menyebabkan persaingan antara lain: semakin banyak

perusahaan yang menghasilkan dan memasarkan produk yang serupa atau sejenis,

semakin banyak perusahaan yang mampu menawarkan produk substitusi kepada

para konsumen dengan manfaat yang relatif sama, semakin langkanya bahan

mentah atau bahan baku untuk diproses lebih lanjut, masuknya produk yang

sedang ”trendy” ke pasaran, terjadinya pergeseran dalam perilaku para konsumen

dalam memilih dan membeli produk tertentu, dan terjadi peningkatan kemampuan

ekonomi para pelanggan atau pemakai produk sehingga orientasi mereka bergeser

dari harga ke mutu pelayanan, termasuk pelayanan purna jual.

2.16.1 Analisis Situasi Internal

Kekuatan dan kelemahan internal adalah segala kegiatan dalam kendali

organisasi yang bisa dilakukan dengan sangat baik atau buruk. Kekuatan dan

kelemahan tersebut ada dalam kegiatan manajemen, pemasaran, keuangan atau

akutansi, produksi atau operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem

informasi manajemen di setiap perusahaan. Setiap organisasi berusaha

menerapkan strategi yang menonjolkan kekuatan internal dan berusaha

menghapus kelemahan internal. Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel

(kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak

dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel

tersebut merupakan bentuk suasana dimana pekerjaan dilakukan. Variabel-

variabel itu meliputi struktur, budaya, dan sumber daya organisasi. Dalam analisis

SWOT, kedua faktor tersebut (faktor internal dan faktor eksternal) harus

dipertimbangkan. Analisis SWOT (singkatan bahasa Inggris dari Strengths,

Weaknesses, Opportunities, dan Threats) adalah metode perencanaan strategis
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yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan

tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor

internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan

tersebut. Analisis SWOT berusaha mengkombinasikan antara peluang dan

ancaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan kelemahan dari faktor internal

(Yoga,2010). Faktor-faktor yang menjadi bagian dari kondisi lingkungan

eksternal antara lain: (Eni,2011)

a. Faktor sumber daya dan karyawan perusahaan

Faktor sumber daya merupakan faktor yang paling penting karena

manusia berperan dalam setiap proses pengambilan keputusan untuk semua

fungsi. Serangkaian faktor sumber daya dan karyawan yang dapat memberikan

keunggulan bersaing bagi perusahaan yaitu :

1. Citra dan prestise perusahaan

2. Struktur organisasi dan suasana yang efektif

3. Ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan industri

4. Sejarah perusahaan dalam mencapai tujuan, pengaruh terhadap

pemerintah

5. Sistem dukungan staf perusahaan yang efektif

6. Karyawan berkualitas tinggi

7. Pengalaman kerja dan prestasi manajemen puncak yang seimbang

8. Hubungan yang efektif dengan pekerja

9. Kebijakan hubungan kerja yang efisien dan efektif

10. Biaya pekerja yang rendah

11. Informasi manajemen dan sistem komputer yang efektif

Manusia merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaan. Oleh karena

itu, manajer perlu berupaya agar terwujud perilaku positif di kalangan karyawan

perusahaan. Berbagai faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah: langkah-

langkah yang jelas mengenai manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja,

produktivitas, dan sistem imbalan.
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b. Faktor keuangan

Dana dibutuhkan dalam operasional perusahaan. Oleh karena itu,

faktor-faktor yang perlu diperhitungkan adalah kemampuan perusahaan memupuk

modal jangka pendek dan jangka panjang, beban yang harus dipikul sebagai upaya

memperoleh modal tambahan, hubungan baik dengan penanam modal dan

pemegang saham, pengelolaan keuangan, struktur modal kerja, harga jual produk,

pemantauan penyebab inefisiensi, dan sistem akunting yang andal. Tujuan dari

analisis faktor ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan yang menjadi

fokus perhatian dalam hal keuangan lebih kuat daripada pesaingnya. Faktor–

faktor keunggulan strategis yang perlu dianalisa antara lain :

1. Total sumber daya keuangan dan kekuatannya

2. Struktur modal yang efektif

3. Perencanaan keuangan, modal kerja, dan prosedur penganggaran

modal yang efektif dan efisien

4. Sistem akuntansi untuk perencanaan, anggaran biaya, laba, dan

prosedur audit yang efisien dan efektif

5. Kebijakan penilaian persediaan

c. Faktor manajemen produksi dan operasi

Kegiatan produksi-operasi perusahaan paling tidak dapat dilihat dari

keteguhan dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Oleh karenanya,

faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah: hubungan baik dengan pemasok,

sistem logistik yang andal, lokasi fasilitas yang tepat, pemanfaatan teknologi yang

tepat, organisasi yang memiliki kesatuan sistem yang bulat, pembiayaan,

pendekatan inovatif dan proaktif, kemungkinan terjadinya terobosan dalam proses

produksi, dan pengendalian mutu.

d. Faktor pemasaran dan distribusi

Pemasaran dan distribusi berarti memindahkan barang atau jasa dari

produsen ke konsumen. Ini dimulai dengan mencari hal-hal yang diinginkan

konsumen dan dapat tidaknya produk dan jasa dapat dijual dengan laba. Hal ini

memerlukan riset pasar, pengidentifikasian pasar, pengembangan produk,

pengujian reaksi konsumen, perhitungan produksi dan biayanya, penentuan
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keperluan distribusi dan pelayanan, dan memutuskan cara pengiklanan dan

promosi. Agar posisi produk di pasar sesuai dengan harapan, faktor-faktor yang

perlu diperhatikan antara lain : pangsa pasar, pelayanan purna jual, kepemilikan

informasi tentang pasar, pengendalian distributor, kondisi satuan kerja pemasaran,

kegiatan promosi, harga jual produk, komitmen manajemen puncak, loyalitas

pelanggan, dan kebijakan produk baru.

2.17 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Proses perumusan strategi dirancang untuk mengarahkan para pelaku

industri, khususnya pengusaha dalam mencapai tujuan. Penentuan strategi yang

cocok atau tepat harus dimulai dengan mengidentifikasi, menganalisis dan

mendiagnosa kesempatan-kesempatan dan resiko-resiko yang ada dalam

lingkungan. Ini penting agar pengusaha mampu menghadapi situasi dan kondisi

lingkungan yang selalu berubah-ubah dimana industri tersebut dilakukan. Suatu

perubahan lingkungan dapat merupakan suatu peluang bagi peningkatan industri

maupun ancaman bila pengusaha tidak mampu menyesuaikan kegiatan

industrinya. Oleh sebab itu pengusaha dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan

adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang ada pada lingkungan pemerintah

antara lain meliputi komitmen kebijakan, sumber daya manusia, fasilitasi

pemerintah, penyuluhan dan koordinasi antar sektoral. Faktor eksternal adalah

faktor-faktor di luar pemerintah, antara lain kondisi perekonomian, sosial budaya,

teknologi, pemasok dan konsumen. Tujuan dari analisis faktor internal adalah

untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal kunci yang menjadi kekuatan dan

kelemahan di dalam pengembangan industri. Analisis faktor eksternal bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor eksternal kunci yang menjadi peluang dan

ancaman bagi pengembangan industri (Yoga, 2010).

2.18 Skala Likert

Skala likert pertama kali dikembangkan oleh Rensis Likert pada tahun

1932. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
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seseorang  atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian,

gejala sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya

disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala Likert, maka

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan

menjadi sub variabel, kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-

indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator - indikator  yang terukur ini dapat

dijadikan titik tolak untuk membuat item instrument yang berupa pertanyaan atau

pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. Setiap jawaban dihubungkan

dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-

kata sebagai berikut : (Riduwan, 2007)

a. Sangat setuju (SS)

b. Setuju (S)

c. Kurang setuju (KS)

d. Tidak Setuju (TS)


